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 رشانلا ةمدقم

 تائيس نمو انسفنأ رو رش نم هللاب ذوعنو .هرفغتسنو ءهنيعتسنو , هدمحن هلل دمحلا
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو . هل ىداه الف. للضي نمو. هل لضم الف هللا هدهي نم. انلامعأ

 . هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو

 وبأ نيدلا مجن ةمالعلا مامإلل « نيدصاقلا جاهنم رصتخم » باتك اذهف دعبو

 يلبنحلا يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب رمع يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا

 رصتخا ىذلا ىزوجلا نب نمحرلا دبع مامإلل « نيدصاقلا جاهنم » باتك نم هرصتخا

 ارصتخم اذه انباتك ءاجف يلازغلا مامإلل « نيدلا مولع ءايحإ » باتك نم جاهنملا

 ةنسو لجو زع هللا باتك نم ةسبتقملا قالخألا يف ةعئار ًاسورد ىوحو . رصتخملل
 ًابر ىلاعت للاب يضر نم لكل اهب عافتنالا رسيو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر
 ريزغ همجح رغص ىلع وهف. ًالوسر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمبو ًانيد مالسإلابو
 ملعلا ةبلط هنم ةدافالاو هتسارد ىلع بقاعت . رثألا ليلج . ةدئافلا ميمع . عفنلا

 نم اهظح ذخأت ةديدج ةعبط هعبط ىلع مزعلا ينم حص دقف اذلو  ًاثيدحو ًاميدق
 ةثالث ىلع هتلباقمب تمق دقف . ةليلجلا هتناكم عم بسانتي امب طبضلاو قيقحتلا

 انل اهمدق دقف هللا هظفح نامهد دمحأ دمحم لضافلا ذاتسألا اهكلمي تاطوطخم

 نم ءاسهتنالا دنعو ةرم لوأ اهرشن ىتلا باتكلا نم هتعوبطم ىلع اهتلباقف ار وكشم
 نيذللا . طوؤنرألا رداقلا دبعو . طوؤنرألا بيعش نيذاتسألا ىلا هانعفد ةلباقملا
 ارصتقاوهيشاوح قيلعتب اماقف . ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا مولع يف امهصصختب افرع
 . اهل اضرعتي ملف ةحيحصلا ثيداحألا امأو ةفيعضلا ثيداحألا نايب ىلع

 اهرشن ىلوألا تاعبط ثالث هذه انتعبط لبق عبط نأ باتكلا اذهل قبس دقو اذه

 بابشلا ةبتكم اهترشن ةيناثلاو , ه ١407 ماع نامهد دمحأ دمحم خيشلا ذاتسألا
 , ه ٠۳۸٠ ماع يمالسإلا بتكملا عم كارتشالاب قشمدب ( ةيب رعلا بتكلا راد ) ملسملا
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 قشمدب يمالسإلا بتكملا اهرشن ةثلاثلاو . طو ؤانرألا رداقلا دبع خيشلا اهيف رظن ثيح

 ركشلا يجزأ نأ ينتوفي ال ماتخلا فو . طو ؤانرألا بيعش خيشلا فارشإب ه 8 ماع

 رخدي نأ ريدقلا ىلعلا هللا ايجار هيلع قيلعتلاو هحيحصتو هقيقحت ىلع فرشأ نم لكل

 بلقب هللا ىتأ نم الإ نونب الو لام هيف عفني ال مويل هيف رظن نم لكل باتكلا اذه باوث

 زيزمعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ريصملا كيلاو انبنأ كيلإو انلكوت كيلع انبر . ميلس
 . ميكحلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 . ۱۳۹۸ ةدعقلا ىذ ١ يف قشمد

 ںویع ريسب



 ميحرلا نمحرلا هللامسب

 ةمدقم

 نامهد دمحأ دمحم خيشلا ةمالعلا ملقب

 ۰ يقتلا ملسملل ماعلا نوناقلا يلازخلا مامإلل « نيدلا مولع ءايحإ » باتك دعي

 ىلع ىرج ام بادآلاو قالخألا عاونأ نم هباتك يف دشح دق هفلؤم نأ كلذ « حلاصلا

 ةطحنملا بادآلاو قالخألا يف كلذ لثم ىرجو « اهيلع ضحو اهللحو اهرسفف < هتركاذ

 هلعج ةيبرتو قالخأ باتك هباتك ناكف « اهنع دعابتلا ىلع ضحو اهللحو اهرسفف ةئيسلا
 ‹ هل رصتنمو دقان نيب ةريبك ةجض هروهظ ثدحأو « بتكلا نم هلاثمأ نع هعون يف زاتمي

 ضعب يفو « هيف يلازغلا اهدروأ يتلا ةعوضوملا ثيداحألا يف هيف دقنلا رصحنيو

 يتأت ال ةيمهو تاملك يف ميهي هلعجتو هتيناسنإ ناسنإلا ةيصخش نم لتقت يتلا تاياكحلا

 يزوجلا نب نمحرلا دبع ريبكلا ملاعلا هل نيدقانلا ةعيلط يف ناكو « ناسنالل ريخب

 رمأ ىلإ دمع لب طقف لوقلاب فتكي مل هنكلو < ًارم ًادقن هدقن دقف عه ) ٥۹۷-۵۱۰

 ةحيحصلا ثيداحألا اهناكم تبثأو « اهفذحف ةعوضوملا ثيداحألا ىلا, عجرف .يلمع

 نبا لوقي امك اهفذحف « اهتحت لئاط ال يتلا تاياكحلاو ظافلألاو تاملكلا ىلا, دمعو

 ۰ . ءانفلا يف مالكلاك ىزوجلا

 ىذلا لوألا طيطختلا نع جرخي مل هنكلو « نيدصاقلا جاهنم » باتكلا اذه ىمسو

 ليوهتلاب فتكي مل ًادج ًاديفم المع ناكو « ءايحإلا » هباتك يف يلازغلا هعضو

 ةدئاف اذ ايقيقح ًاحالصا حلصأو عمتجملا ديفيو سانلا عفني ام ىلا دمع لب « شيوهتلاو

 دقنلا دعب ةيناثلا ةجردلا يف وه رخآ ًادقن يوحي ناك « ءايحالا » باتك نكلو « ىمظع

 نم رمذتلا ىلاوعديو مخضتي باتكلا تلعج ةيهقف ثاحبأب هباتك ألم يلازغلاف « لوألا

 ةمادق نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحأ عباسلا نرقلا يف ءاجف « همجح ربك

 اباتك هلعجو « هقفلا بتك اهعضوم نأل « ةيهقفلا لئاسملا نم هصلخف < يسدقملا
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 مجح رشع لثمي حبصأو « باتكلا اذه لثم ةءارق لهسلا نم حبصأف « ًايوبرت ًايقالخأ

 تيأرو هب تبجعأف باتكلا اذه ةخسن ىديب تعقو ١17147 ةنس يفو . لوألا باتكلا

 ةيناث ةخسن ىديب تعقو مث « ةينيدلا ةيعرشلا سرادملا يف هنم ةدئافلل ةحناس ةصرف هرشن
 ‹ هتعبطف « هنم ةاخوتملا ةدئافلل ًارظن هرشنو هعبط ىف ركفأ نأ ىلا, يناعد ام اذهو « ةثلاثو
 يلمع تنسحتساف اهتدمعو اهترادار ىلع هتضرع قشمد يف ةيعرشلا ةيلكلا تسسأت املو
 ملاعلا عيمج يف رشتنا مث ةامحو صمحو بلحو قشمد يف اهسرادم عيمج يف هتررقو
 . يمالسالا

 اذه عبطي نأ - قشمدب نايبلا راد ةبتكم بحاص - نويع ريشب ديسلل تحمس دقو اذه
 « يتبغر ققح دق هنأ نظأو « هب عافتنالا هل رسيتو ءىراقلا حيرت ةنقتم ةعبط باتكلا

 رداقلا دبعو طو ؤنرألا بيعش ناذاتسألا ماق دقف . يرظن فعضو ديدشلا يضرمل ارظنو

 « هيشاوح قيلعتب قيقحتلا ةعانصو . ةنسلا مولع نم امهنكمتب افرع نيذللا طو ؤنرألا
 ريخ ىلاعت هللا امهازجف اهفعض نايبو « ةفيعضلا ثيداحألا نم هيف درو ام جيرختبو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو . امهب عفنو « ءازجلا

 : ةمجرت كيلاو

 ةمادق ونب

 همسا ناك ملاظ يسنرف ريمأ بيصن نم سلبان ةعطاقم تناك ةيبيلصلا بورحلا يف

 نم هناريج ضرفي امنيحف « ةلماعم أوسأ هتعطاقم لهأ لماعي ناكو « نازراب نب نايلاب
 اذكهو «ريناند ةعبرأ مهنم دحاو لك نم وه ذخأ ًارانيد هدي تحت نم ىلع نييبيلصلا
 اذه انرصع يف اهنوعديو  ليعامَج ةيرق يف ناكو . رومألا لك يف هتلماعم تناك
 ريمألا غلبو . نايحألا ضعب يف مهظعيو ملعلا سورد سانلل أرقي حلاص هيقف  نيعامج

 كلذ غلبو « هلتق ىلع مزعف سوردلا هذه نم ةمادق نب دمحأ خيشلا هب موقي ام يسنرفلا
 اهكلم ىلا ءاجتلالاو قشمد ةنيدم ىلا رارفلا الا همامأ ري ملف ةمادق نب دمحأ خيشلا
 ىلإ سلبان لبج نمةمادق نب دمحأ خيشلا رف ه ٠١١ ةنس يفو يكنز نب دومح نيدلا رون

 دحأ يقرشلا بابلا جراخ دجسمب هبراقأو وه لزنو « هبراقأ ضعب عم قشمد ةنيدم
 دعب عباتت تارجهلا تذخأو 3 « حلاص يبأ دجسم ) : هل لاقي دجسم يف وش قشمد باوبآ

 كلت ءاوهو يحص ريغ هعقوم دجسملا اذه ناكو « دجسملا اذه يف هيلا, مضنتو كلذ

 خيشلا ردص قاضو « دحاولا ولت دحاولا نوفوتي اوذخأو « ءابولا مهباصأو وا ةهجلا
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 هؤاوه لحم ىلع نوشتفي هتعامج نم ًالسر لسرأف . ثداحلا اذه نم ةمادق نب دمحأ

 اهعقوم اودجوف اهيلا, اوبهذو نويشاق لبج حفس ىلع هتعامج دحأ مهلدف « يحص يحص

 اهبطيحت ةحيسف ًاراد اونب اهبرغو « ةيرمعلا ةسردملا اونبو ةيحلاصلا ىلا اوبهذف . اخ

 ةفض ىلع ناءانبلا ناذه ناكو « ةلبانحلا ريدب » رادلا كلت تيعد اهتاهج عيمج نم فرغ

 نيحلاصلاب مهنوعديو سبالملاو ماعطلا مهنودهيو مهنوربي سانلا ناكو . ديزي رهن
 سانلا أشنأو . تقولا كلذ نم ةيحلاصلاب نويساق لبج فحل يمسو نيحلاصلاب اومسف

 . ةديدج ةرهاز ةديلب كلذ دعب تحبصأف « ًارود اهيف

 رخأآلاو رمعوبأ خيشلا امهدحأ نيبيجن نيدلو ةمادق نب دمحأ خيشلا بجنأو

 . نيدلا قفوم

 ةسردملاو يلبنحلا ريدلا أشنأو « ةيرادالا مهنو ؤش ىلوتف دمحم همساو رمعوبأ امأ

 . ةيحلاصلاب نفدو ( 508 ) ةنس قشمدب يفوتو ه ( 078 ) ليعامجب دلو « ةيرمعلا

 ليعامجب ( ٥٤١ ) ةنس دلو رغصألا خألا وهو هللا دبع همساف « نيدلا قفوم امأ

 يف عماجلا اذهب ميقيو . يومألا عماجلا برق ًاراد نكسو « قشمد ىلا هيبأ عم رجاهو
 هريغو يلبنحلا هقفلاب ريهشلا « ينغملا » باتك فلؤم وهو < مهبارحم برق ةلبانحلا ةعاق

 هلهأ ةربقم برق ةيحلاصلا يف نفدو ( ٠۲١ ) ةنس قشمدب يفوتو . تافلؤملا نم ًاريثك
 . هبقع عطقناو هتايح يف اوتام تانبو دالوأ هلو

 رمع يبأ خيشلا ةلالس نم مهنم ةمادق ينب نم ءاملعلا نم جرخ امو

 : باتكلا اذه رصتخم

SRنبا دمحأ سابعلا وبأ  

 مالسالا خيش نب نمحرلا دبع دمحم يبأ نيدلا سمش * نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا زع

 دمحأ سابعلا وبأ نيدلا مجنف < « اهيف ًاكوكشم ةبسنلا هذه لعجي ام اذهو « رمع يبأ

 لبجلا خيش ةاضقلا يضاق هوبأو - ةيحلاصلا لبج يأ - لبجلا بيطخ خيش نباب فرعي

 يف ةيرمعلا ةسردم أشنأو ىنب يذلا رمع يبأ مالسالا خيش نبا وهو « نمحرلا دبع

 نأ نم باتكلا لوأ يف درو ام نأ انل رهظ كلذلو « ةريهشلا ةميقلا ةبتكملا تاذ ةيحلاصلا

 سابعلا ابأ نيدلا مجن نأل اهفذح بجي هنأو « أطخ وه دمحم هللا دبع يبأ نيدلا زع هابأ

 ضعب ىدل ًاسابتلا لعج ام اذهو « رمع يبأ نب نمحرلا دبع ءاضقلا يضاق نبا وه دمحأ
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 روهشمو فو رعم وه دمحأ سابعلا وبأ نيدلا مجن رصتخملاو 3 ةدايزلا هذه ببسب سانلا

 . رمع يبأ نبا نمحرلا دبع هابأ نأب تبثم وهو « بتكلا نم ريثك يف مجرتمو

 . هبسن ةروص كيلاو

السالا خيش نب دمحأ سابعلا وبأ ةاضقلا يضاق خيشلا نب نيدلا مجن وه
 سمش م

 يحلاصلا يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نيدلا

 ناوأ غلبي ملو ثيدحلا عمسو < ةئامتسو نيسمخو ىدحا ةنس نابعش يف دلو 2 يلبنحلا

 5 هتراشاب هدلاو ةايح ىف ءاضقلا ىلوو هدلاو ىلع هقفتو 3 ةياورلا

 ¢ سرادملا رثكأ سردمو « ةاضقلا يضاقو )2 لبجلا بيطخ ناك : يلازربلا لاق

 ًامهش « مراكملا ريبك مهفلا ديج ظفحلا عيرس < ًالضاف ًاهيقف ناكو ةلبانحلا خيشو

ف 5 ةنس نيثالث غلبي ملو ءاضقلا يلو 03 اعاجش
 رادب سرد 5 هريغ لاقو 5 مايق متأ ماق

 ناكو ‹ روصنملا كلملا ناطلسلا عم سلبارط حتف دهشو ) حفسلاب ةيفرشألا ثيدحلا

 . مولعلا يف ةديج ةكراشمو ظفحلا ىلع ةردق هل سوردلا حيلم ًايكذ ةزبلا حيلم

 . هدجو هيبأ دنع نفدو نويساقب هلزنمب ىلوألا ىدامج رشع يناث ءاثالثلا موي يفوت

 . ةنس نيثالثو ةينامث هرمع ناكو

 م ۱۹۷۸ لوألا نيرشت ١ ه ۱۳۹۸ لاوش ٨۸

 نامهد دمحأ دمحم



 ًادشر انرمأ نم انل ءىهو ةمحر كندل نم انتآ انبر

 ميحرلا نمحرلا هللامسبب

 سابعلا وبأ نيدلا مجن « ةمالعلا دحوألا دياعلا دهازلا ملاعلا مامالا خيشلا لاق

 هللا دبع يبأ نيدلا زع « ةمالعلا دباعلا دهازلا لماعلا ملاعلا مامالا خيشلا نب « دمحأ

 ¢ مانالا E خيش ةمالعلا دياعلا دهازلا لماما E خيشلا نب « دمحم

 ليبس ىلا ةيادهلاب هتعاط لهأ صخ نيو ايس علل وعل

 5 دارملا غولبب اوزافف « لامعألا حلاصل هفطلب مهقفوو ¢ داشرلا

 نأ دهشأو 2 داعبالاو درطلا ليبو نم هب ذوعأو “دافرالا ليزجب فرتعم دمح هدمحأ

 : داعملا مويل اهرخدأ ةداهش ‹ أ! كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

دسلاو ىدهلا قيرط حضوم « هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو
 نيدحاجلا عماق « دا

 ؛ داوجألا نيمركألا هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص « دانعلاو غيزلا لهأ نم نيدحلملاو

 . دارملاو لمألا ةياهن اهب هغلبت ةالص

 ريكا ا ا يا 0 دعبو

 املف ( ارا هسا رص اعلم

 : ةناعالاو ءاطعالا : دافرالا )03(



 قّلعأ نأ تببحأف « ًاطوسبم اباتك هتيأر نکل « يسفن يف ناك ام قوف هتدجو ,ايناث هتلمأت
 ام ىوس هدئاوفو هتامهم لجأو ¢ هدصاقم رثكأ ىلع ىوتحا دق ىذلا رصتخملا اذه هنم

 ةضيفتسملا هقفلا بتك يف ةروهشم اهناف « عورفلاب قلعتت ةرهاظ لئاسم نم هلئاوأ يف ركذ

 3 كلذ ريغ باتكلا نم دوصقملا ناك ذا ¢ سانلا نيب

 ىنعملاب اهضعب تركذ لب « اهنيعب هظافلأ ركذو هبيترت ىلع ةظفاحملا هيف مزتلأ ملو
 هللاو « هل ًابسانم ناک نإ هريغ نم ًاريسي ًائيشوأ ًاثیدح هيف تركذ امبرو « راصتخالل ًادصق
 . ملعأ ىلاعت

 هلعجي نأو « هيف رظن وأ . هعمس وأ « هأرق نمو < هب انعفني نأ ميركلا هللا لأسأو

 نأو«ةينلاو لمعلاو لوقلا نم هاضري امل انقفويو « ريخب انل متخي نأو . ههجول ًاصلاخ
 نم دحأ ىلإ الو « نيع ةفرط انسفنأ ىلا انلكي الو « انطيرفتو انريصقت يف انحماسي

 . "ليكولا معنو انبسح هنإف « هقلخ
 : ةبطخلا هذه نم هغارف دعب هيلع هللا ةمحر [ىزوجلا نبا] فنصملا لاق

 ىلع كسفن تنطو دق « مزاجلا مزاعلاو . قداصلا ديرملا اهيأ كتيأر يناف : دعب اما

 نأ كنم ًاملع « ةرخآلا ىلا عاطقنالا ىلع تمزعو « ةلغاشلا ايندلا لوضف نع يلختلا
 نإ رمعلا نأو . طيرفتلا لصأ سفنلل ةبساحملا لامهاو « طيلختلا بجوت قلخلا ةطلاخم
 . توملا لزنم ىلإ بكارلاب عرست سافنألا لحارم نأو . توفلا هكردأ كردتسي مل

 اذإف « كتمص لاح يف هقطنتستو « كتولخ يف هبحصتست بتكلا نم سينأ يأ ترظنف

 : ةلمسبلا دعب هذه يهو انه ةجردملا ةبطخلا اهنع ًالدب ( ب ) ةخسن يفو . (أ ) ةخسن يف ةدوجوم ةبطخلا هذه (1)
 نيفراعلا ثدحمو « ظاعولا تافطالمب مهتاوفه نم نيبئاتلا هزنمو « ظاقيالا تاجعزمب مهتالفغ يف نيدقارلا هبنم هلل دمحلا »
 اوماقو « ظاحللا نيرهاظلا نع اوقرف ىتح ًابدأت مهتاوهش فرشأب نيدهازلا رذحمو . ظافلألاو تاملكلا ىلحأب مهتاولخ يف
 . ظافحلل ظفحلا امناو اوظفحف اوظفحتسا ام اوظفحو « ظاتغملا برحل ثيللا مايق سوفنلا ةبراحم ىلا
 موي سيقاسق هب ءاج اب ءاحصفلا زجعأ يذلا دمحم هيبن ىلع ملسأو يلصأو .ظافلألا مئاد ددعلا تئاف ًاريثك ًادمح ٠ أ

 اهدوقو ًاران . ظاوشلاو ىظل رح ثعبلا موي اهب ىقتأ ةالص « ظاقيتسالاو ىقتلاو نيقيلا لهأ هباحصأو هلآ ىلعو . ظاكع

 . ظالغ ةكئالم اهيلع ةراجحلاو سانلا
 ديفمو نيدصاقلا جاهنم » : اذه يباتك تيمس : هللا همحر يزوجلا نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع هفلؤم لاق

 . « نيقداصلا

 ريخب انل متخي نأو . ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نأو . هيف رظن وأ . هعمس وأ « هأرق نمو هب انعفني نأ ىلاعت هللا لأسأو

 نم دحأ ىنا الو نيع ةفرط انسفنا ىلا انلكي الو انطيرفتو انريصقت ىف انحاسي نأو « ةينلاو لمعلاو لوقلا نم هيضري امل انقفويو
 ْ . ليكولا معنو انبسح هتاف « هقلخ



 : هسفن يف هتسافنو . هسنج يف هدارفنا معزتو « نيدلا مولع ءايحإ » باتك رثؤت تنأ

  ثيداحألا اهلقأو . ءاملعلا الإ اهملعي ال تافآ « ءايحالا » باتك يف نأ ملعاف

 . هنأ ال اهارتقا امك اهلقن امناو « ةعوفرم اهلعج دقو . ةفوقوملاو ةعوضوملا ةلطابلا

 . عونصم ظفلب رارتغالاو . عوضوم ثيدحب دبعتلا يغبني الو « اهارتفا

 لوسر اه لاق ةملك اهيف سيلو « اهيلايلو مايألا تاولص يلصت نأ كل يضترأ فيكو

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 هب لمعلا ىلإ بدنو "”هعمج ىذلا ةفوصتملا مالك نم كعمس قرطي نأ رثوأ فيكو
 ىلا جورخلاو . عوجلا ةدشب رمألاو . ءاقبلاو « ءانفلا يف مالكلا نم هل لصاح الام
 نع تفشك دق امم كلذ ريغ ىلإ « داز ريغب ةالفلا يف لوخدلاو . ةجاح ريغ يف ةحايسلا
 . 2 (”سيلبا سيبلت )ب ىمسملا يباتك يف («'”هراوع

 لوقنلا نم هيف دمتغأ « هدئاوفب لخي الو , هدسافم نع ولخي ًاباتك كل بتكأسو

 قح ءافيتسال ةلزعلا ىلع كمزع حص دق ذاو : [يزوجلا نبا] كلذ دعب لاق مث

 نع ًاثحاب نكو « ملعلا اهيلع كليكو نكيلف . اهدي ىلع ذخألاو « سفنلا نم قحلا
 . نيلجر دحأ ليبس رذحاو 2 ملست كلعل اهاوه قئاقد

 2 هتلزنم ظفح يف يعسف ءاضقلا لانوأ )2 هتسائرب عنتقاو هقفلا يف لادجلا فرع ملاع

 . هتكبش نيعأ قيضف ظعولا فرخز وأ

 3 هتكرب داقتعاو هدي ليبقتب برقتيو 2 هتلاهج يف دسافلا هيأرب بلقتي دهاز وأ

 . هتنسو هللا عرش نود هاوهب لمعيو

 وه ىذلا حلاصلا فلسلا ننس نع لزعمب امهقيرطو « بارسلا عمالب نيئدتبملل ناعداخ
 . ةمالسلا قيرطو ةماقتسالا ةداج

 )١( ءايحالا بحاص يأ .

 ) )5مضي دقو بيعلا : حتفلاب راوعلا .

 ) )۳يلناو نيدلا ريخ ذاتسالا قيقحتب قشمدب نايبلا راد ةبتكم عبط .
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 رارسأ هيف نأل ‹ يدتبملا هيلإ رقتفي امك . ىهتنملا هيلإ جاتحي اذه انباتكو

 : عابرأ ةعبرأ فنصملا هلعج دقو . تالماعملا تافا نم ريذحتلاو « تادابعلا

 . تادابعلا عبر : لوألا

 8 تاداعلا عبر : ىناثلاو

 . تاكلهملا عبر : ثلاثلاو

 : تايجنملا عبر . عبارلاو

 , نمف ‹ لوصفو « باوبأو « بتك ىلع لمتشي ةعبرألا ماسقألا هذه نم ةدحاو لكو
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 تادابعلا عبر : باتكلا نم لوألا عبرلا 1

 هب قلعتي امو هلضفو ملعلا باتك

 لاقو [9 :رمزلا] 4 نوُمَلْعي ال َنيِدّلاَونوُمَلْعَي َنيّلا يوسي ٌلَهّلُك  :یلاعت هللا لاق

 لاق ١١[ : ةلداجملا] ِتاَجرَ مْلعلا اوو َنيِنَلاَو مكس اونم نينا هللا مقری 8: ىلاعت

 نيب ام « ةجرد ةئامعبسب نينمؤملا قوف تاجرد ءاملعلل : : امهنع هللا يضر سابع نبا

 ¥ ءاَملْعلا هدابع نم هللا ىَشْحَي ام: ىلاعت هللا لاقو « ماع ةئامسمخ ةريسم نيتجردلا

 . [۲۸ : رطاف]

اق هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم ثيدح نم « نيحيحبصلا » يفو
 تعمس : ل

 . « نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم » : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ركذ : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < « ملاع : رخآلاو « دباع : امهدحأ : نالجر

Syهللا ىلص هللا لوسر لاق مث « « مكاندأ ىلع  

 يف ةلمنلا ىتح . ضرألاو تاومسلا لهأو « هتكئالمو هللا نإ » : ملسو هلاو هيلع

 : لاقو يذمرتل ءاور « ريخلا سالا يملعم ىلع نولصيل توحلا ىتحو « اهرحج

 رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف » : رخآ ثيدح يفو

 امنإو « ًامهرد الو ًارانيد اوثروي مل ءايبنألا نإو « ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإو « بكاوكلا

 . « رفاو ظحب ذخأ هب ذخأ نمف < , ملعلا اوثرو

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « هنع هللا يضر لاسع نب ناوفص نعو

 «‹ دمحأ مامالا هاور « بلطي امب ىضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ »

 . هجام نباو

 : لاوقأ ةثالث اهتحنجأ اهعضو ىنعم يف : يباطخلا لاق

 . ةحنجألا طسب هنأ : اهدحأ



 . ملعلا بلاطل ًاميظعت عضاوتلا ىنعمب هنأ اا

 . ناريطلا كرتو ملعلا سلاجم دنع لوزنلا هب دارملا نأ : ثلاثلا

 » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 . ملسم هاور « ةنجلا ىلا ًاقيرط هب هل هللا لهس ًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس

 ملعلا بلطي وهو توملا هءاج نم » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنع يورو

 . ةريثك رابخأ هيفو , «٠ ةدحاو ةجرد ةنجلا يف ءايبنألا نيبو هنيب ناك « مالسإلا هب يبحيل

 يأو « ملعلا هتاف نم كردأ ءيش يأ « يرعش تيل : لوقي ءامكحلا ضعب ناكو

 . ملعلا كردأ نم تاف ءيش

 هللا يضر دعس نب لهس نع « نيحيحصلا » يفهاجرخأ ام ميلعتلا لئاضف نمو

 هللا يدهي نأل » : هنع هللا يضر يلعل لاق ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ « هنع

 يف توحلا ىتح ةباد لك هل رفغتست ريخلا سانلا ملعي يذلا نإ » : سابع نبا لاقو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا عوفرم ثيدح يف كلذوحن يورو . «رحبلا

 ؟ ملعملل توحلا رافغتسا هجو ام : ليق ناف

 ام ملعلاب اوفرع ءاملعلا نإف . توحلا ىتح ميل لك عب ماعلا مهنا يارجل

 مهلأف « توحلاو ("”حوبذملا ىلا, ىتح 2 ءيش لك ىلإ ناسحإلاب اوصوأو 2 مرحيو لحي

 . مهعينص نسحل ًاءازج مهل رافغتسالا لكلا ىلاعت هللا

 ذآ ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو

 ةفئاط اهنم تناكف « ًاضرأ باصأ ثيغ لثمك ٠ ملعلاو ىدهلا نم هب هللا ينثعب ام لثم

 ¢ ءاملا تكسمأ (”بداجأ اهنم ناكو چ ريثكلا بشعلاو کلا تتنن ةبنأف 5 ءاملا تلبق ةبيط

 يه امنا « ىرخأ ةفئاط اهنم باصأو « اوعرزو ارق ر ا اهلا عت

 ًاعوفرم سابع نبا نع « طسوألا » يف يناربطلا هجرخأو الشرف نسحلا نع ٩/1 يمرادلا هاو ر فيغض ثيدح )1(

 كو رتم وهو دعجلا نب دمحم هيفو « هوحنب

 . « ءيش لك ىلع ناسحالا بتك هللا نار » ثيدح يف امك : شماهلا يف 2,

 : تبنت ال يتلا ضرالا يهو بدجأ عمج 2
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 ينثعب امب هللا هعفنو هللا نيد يف هقف نم لثم كلذف . ألك تبنت الو ءام كسمت ال" ناعيق
 « هب تلسرأ يذلا هللا ىده لبقي ملو ًاسأر كلذب عفري مل نم لثمو « ملعو ملعف هب
 . « نيحيحصلا ١ يف هاجرخأ

 يلوأ ءاهقفلا نإف < قلخلا ىلع هعقوأ ام ثيدحلا اذه ىلا, هللا كمحر رظناف
 اوعّرفو . اومهفو اوملع مهنأل . ألكلا تتبنأف ءاملا تلبق يتلا عاقبلا لثمك . مهفلا
 لشمك مهنأ . مهفلاو هقفلا اوقزري مل نيذلا نيثدحملا نم نيلقانلا ةياغو . اومّدعو
 ملو اوملعتي ملو اوعمس نيذلا امأو « مهدنع امب عفتناف ءاملا تظفح يتلا بداجألا
 . ةلهجلا ماوعلا مهف . اوظفحي

 . مئاهبلا لثم سانلا راصل ءاملعلا الول : هللا همحر نسحلا لاقو

 « ةيشخ هلل هملعت ناف « ملعلا اوملعت : هنع ىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم لاقو
 , ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو , داهج هنع ثحبلاو . حيبست هتسرادمو « ةدابع هبلطو
 . ةولخلا يف بحاصلاو « ةدحولا يف سينألا وهو « ةبرق هلهأل هلذبو

 ىسوم اي ملعت نأ : مالسلا هيلع ىسوم ىلا, ىلاعت هللا ىحوأ : هللا همحر بعك لاقو
 اوشحوتسي ال ىتح مهروبق هملعتمو ريخلا ملعمل رونم ينإف . سانلل هملعو ريخلا
 . مهناكمب

 [ةضيرف ملعلا بلط] لصف

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يور دق
 . "'« للعلا ٠١ يف دمحأ هاور « ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط » : لاق

 . كلذ يف سانلا فلتخا : ىلاعت هللا همحر فنصملا لاق

 . مارحلاو لالحلا فرعي هب ذاب « هقفلا ملع وه : ءاهقفلا لاقف

 مولعلا ىلا لصوتي امهب ذا . ةنسلاو باتكلا ملعوه : نوثدحملاو نورسفملا لاقو
 . اهلك

 . ةيوتسملا ضرالا يهو عاق عمج (1)
 . ىزملا ظفاحلا لاق امك هقرطب نسح ثيدح وهو ( ۲۲٢ ) مقر « هننس ٠ ىف هجام نباو (۲)
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 5 سوفنلا تافاو صالحخإلا ملع وه : ةيفوصلا تلاقو

 00 أ حيحصلاو « يضرم

 : ماسقأ ةثالث ىلع اهفلك يتلا ةلماعملاو ٠

 . كرتو . لعفو « داقتعا

 ا ل

 فالجأ نم ىفتكا ER Ra نأل < E ا

 ناضمر ىلا, شاع اذاف « ةالصلاو ةراهطلا ملعت هيلع بجو ةالصلا تقو ءاج اذاف

 لوحلا هيلع لاحو لام هل ناك ناف « موصلا ملعت هيلع بجو
 , ةاكزلا ملعت هيلع بجو

 . كسانملا ملعت هيلع بجو عيطتسم وهو جحلا تقو ءاج ناو

معألا ىلع بجي ال ذا « لاوحألا نم ددجتي ام بسحب وهف : كورتلا امأو
 ام ملعت ى

 هيف ىطاعتي دلب يف ناك ناف « مالكلا نم هرحي ام ملعت مكبألا ىلع الو « هيلا, رظنلا مرحي

 . كلذ ميرحت فرعي نأ هيلع بجو « ريرحلا سبلو رمخلا برش

 يناعملا يف كش هل رطخ ناف . رطاوخلا بسحب اهملع بجيف : تاداقتعالا امأو

 ناك ناو . كشلا ةلازإ ىلا هب لصي ام ام ملعت هيلع بجو . ةداهشلا اتملك اهيلع لدت يتلا

 عاش دلب يف ًارجات ناكول امك < « قحلا نقلتي نأ هيلع بجو « عدبلا هيف ترثك دق دلب يف

 . هنم رذحلا ملعتي نأ هيلع بجو . ابرلا هيف

 . رانلاو ةنجلاو ثعبلاب ناميإلأ ملعتي نأ يغبنيو

 ىلع هبوجو نيعتي ام : نيع ضرف وه يذلا ملعلا بلطب دارملا نأ انركذ امب نابف

 يلا

 وهذا بطلاك . « ايندلا رومأ ماوق يف هنع ىنغتسي ال ملع لك وهف : ةيافكلا ضرف امأف

 ةمسق يف يرورض هناف « باسحلاو « ةحصلا ىلع نادبألا ءاقب ةجاح يف يرورض

 . اهريغو اياصولاو ثيراوملا
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 ىفك دحاو اهب ماق اذاو « دلبلا لهأ جرح اهب موقي نمع دلبلا الخ ول مولعلا هذهف ٍْ

 لوصأ نإف .ةيافكلا صضورف نم باسحلاو بطلا نإ : انلوق نم بجعتي الو ١

 دلبلا الخول هناف ةماجحلا لب « ةكايحلاو ةحالفلاك « ةيافكلا ضورف نم ًاضيأ تاعانصلا ش

 ىلا دشرأو ءاودلا لزنأ ءادلا لزنأ يذلا نإف . مهيلإ كالهلا عرسأل ماجح نع

 . هلامعتسا

 هنأل . ةلضف دعي اذهف « كلذ ريغو بطلا قئاقدو « باسحلا قئاقد ىف قيمعتلا امأو
 8 )هل ¢ ر

 خيراوتو « اهيف ففخس ال يتلا راعشألاب ملعلاك . ًاحابم مولعلا ضعب نوكي دقو
 . رابخألا

 . تاسيبلتلاو « تامسلطلاو « رحسلا ملعك . ًامومذم اهضعب نوكي دقو

 تامدقمو < عورفو 2 لوصأ ىلا, مسقنتو : ةدومحم اهلكف ةيعرشلا مولعلا امأف

 . تاممتمو

 عامجاو ¢ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو )2 ىلاعت هللا باتك 8 لوصألاف

 . ةباحصلا راثآو « ةمألا

 ظفللا نم مهف ىتح لوقعلا اهل تهبنت ناعم نم لوصألا هذه نم مهف ام : عورفلاو

 يضقي ال هنأ « نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال » : هلوق نم مهف امك « هريغو ظوفلملا

 . ًاعئاج

 ةلآ امهناف . ةغللاو وحنلا ملعك . تالآلا ىرجم يرجت يتلا يه : تامدقملاو

 . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ملعل

 لاجر ءامسأب ملعلاكو ‹ فورحلا جراخمو ‹ تاءارقلا ملعك : تاممتملاو

 : ةدومحم اهلكو ) ةيعرشلا مولعلا يه هذهف ¢ مهلاوحأو مهتلادعو ثيدحلا

 الإ ةمئاق م موقت الو « نيملسملا ةكوش ىوقت الو . اهونقتي نأ د ل ل 0(
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 [ةلماعملا ملع ىف] لصف

 :ىئىضرلاو ¢ ءاجرلاو ¢ فوخلاك 3 بلقلا لاوحأ ملع وهو ةلماعملا ملع امأف

 هقيقحتبو . ءاملعلا رابك هب عفترا ملعلا اذهف . كلذ ريغو صاللخالاو . قدصلاو

 : دمحأو 3 يعفاشلاو 3 كلامو < ةفينح يبأو 3 [يروثلا] نايفسك < مهراكذأ ترهتشا

 مهلغاشتل ‹ تاماقملا كلت نع ءاملعلاو ءاهقفلاب نيمسملا ةبتر تطحنا امناو

 . هايافخب لمعتو هقئاقح ىلإ غلبت نأ سفنلا ىلع ذخأ ريغ نم ملعلا روصب

 عرفيو 3 يمرلاو 3 قحبسل او « ناعللاو 2 راهظلا يف ملكتي هيقفلا دجت تنأو

 يف ملكتي الو 2 اهنم ةلأسم ىلا جاتحي الو اهيف روهدلا يضمت يتلا تاعيرفتلا

 « هكاله هلامها يف نال ‹ نيع ضرف هيلع اذهو « ءايرلا نم رذحي الو . صالخالا

 مل ءايرلاو صالخإلا يف سفنلل ةشقانملا كرت ةلع نع لئس هنأولو . ةيافك ضرف لوألاو

 ضرف اذه : لاقل . يمرلاو ناعللا لئاسمب هلغاشت ةلع نع لكس ولو . باوج هل نكي

 . هب لغاشت الهف « ًاضيأ ةيافك ضرف باسحلا نأ هيلع يفخ نكلو « قدص دقلو « ةيافك

 ال ‹ ةرظانملاب لصحي ةعمسلاو ءايرلا نم اهدوصقم نأل « سفنلا هيلع جرهبت امناو

 . حلاصلا فلسلا اهدري مل ناعم ىلا تلقنو « تفرحو ظافلأ تلدب دق هنأ : ملعاو

 عورفلا ةفرعمب هوصخف . صيصختلاب هيف اوفرصت مهناف . هقفلا : كلذ نمف

 ةفرعمو « ةرخآلا قيرط ملع ىلع اقلطنم لوألا رصعلا يف هقفلا مسا ناك دقلو « اهللعو

 علطتلا ةدشو « ايندلا ةراقحب ةطاحالا ةوقو « لامعألا تادسفمو « سوفنلا تافآ قئاقد

 . بلقلا ىلع فوخلا ءاليتساو « ةرخآلا ميعن ىلا

 بغارلا « ايندلا يف دهازلا هيقفلا امنا : هللا همحر [يرصبلا] نسحلا لاق كلذلو

 ضارعأ نع فاكلا عرولا « هبر ةدابع ىلع موادملا « هنيدب ريصبلا 2 ةرخآلا يف

 ش . مهل حصانلا « مهلاومأ نع فيفعلا « نيملسملا

 , ىواتفلل الوانتم نكي مل هنأل , رثكأ ةرخآلا ملع ىلع هقفلا مسا مهقالطا ناكف

 ثعب سيبلت صيصختلا اذه نم راثف « لومشلاو مومعلا قيرطب كلذل الوانتم ناك نكلو

 . ةرخآلل ةلماعملا ملع نع ضارعالاو « ةرهاظلا ىواتفلا ملعل درجتلا ىلع سانلا
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 همعن يأ « هتايآبو ىلاعت هللاب ملعلا ىلع قلطي كلذ ناك دقف . ملعلا : يناثلا ظفللا

 الهاج ناك ناو هقفلا لئاسم يف رظانملا بلاغلا يف هب اومسو هوصخف « هدابع يف هلاعفأو

 . رابخألاو ريسفتلاب

 ىلاعت هللا نم اهلك رومألا ىرت نأ ىلا ةراشا كلذ ناك دقو . ديحوتلا : ثلاثلا ظفللا

 نآلا لعج دقو ىضرلاو لكوتلا كلذ رمثيف . طئاسولاو بابسألا ىلا تافتلالا عطقت ةيؤر

 . فلسلا دنع تاركنملا نم كلذو « لوصألا يف مالكلا ةعانص نع ةرابع

 عفن ىركذلا ّنِإَف ردو 9 : ىلاعت هللا لاق . ركذلاو ريكذتلا : عبارلا ظفللا
 . o0] : تايراذلا] 4 َنيِنمْؤَملا

 امو : اولاق اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 مويلا هيلع يوتحي امو صصقلا ىلا كلذ اولقنف « ركذلا سلاجم : لاق ؟ ةنجلا ضاير
 . تاماطلاو حطشلا نم صاقلا سلجم

 ال كلذ يف ىكحي ام رثكا نأ ملعيلف « نيلوألا صصق ركذب هظعو يف لغاشت نمو

 « هدي ىلع اضاع بوقعي ىأر هنأو . هتكت لح مالسلا هيلع فسوي نأ نولقني امك « تبثي

 . هعامم٠ رضي اذه لثمف « لتق ىتح ايروأ زهج دواد نأو

 ةبحملا ركذ ىلع لمتشت اهنأل . ماوعلا يذؤي ام دشأ نمف : تاماطلاو حطشلا امأو

 بحو تاوهشلاب ةوشحم مهنطاوب 2, فالجأ نيرضاحلا ةماعو . قارفلا ملأو لاصولاو

 ران اهيف لعتشيف « مهسوفن يف نكتسم وه ام الا, مهبولق نم كلذ كرحي الف . روصلا

 . داسف كلذ لكو . نوحيصيف « ةوهشلا

 ررض اذه يفو « ىلاعت هللا ةبحم يف ةضيرعلا ىواعدلا ىلع حطشلا ىوتحا امبرو

 . ىواعدلا هذه لثم اورهظأو « مهتحالف نيحالفلا نم ةعامج كرت دقو . ميظع

 . هب لمعلاو ملعلا : ةمكحلاو . ةمكحلا : سماخلا ظفللا

 دقو . لمعلاو ملعلا عمجي ىتح اميكح لجرلا نوكي ال : هللا همحر ةبيتق نبا لاق
 . مجنملاو بيبطلا ىلع نامزلا اذه يف قلطي مسالا اذه راص
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 [ةدومحملا مولعلا ف] لصف

 : نيمسق ىلا مسقنت ةدومحملا مولعلا نأ ملعاو

 ملعلا وهو . لضفأو نسحأ ناك رثكأ ناك املكو « هتاياغ ىصقأ ىلا, دومحم : لوألا

 ملع اذه ناف « ايندلا ىلع ةرخآلا بيترت يف هتمكحو « هلاعفأو « هتافصبو « ىلاعت هللاب

 امناو هروغ كردي ال يذلا رحبلا وهو « ةرخآلا ةداعس ىلإ هب لصوتلاو « هتاذل بولطم

 . مهل رّسيت ام ردقب هفارطأو هلحاوس ىلع نوموحملا موحي

 . ًاءاصقتساو ًاراصتقاو ًاراقتفا اهنم لك يف ناف « تايافكلا ضورف نم

 . كسفن نم غارفلا دعب كريغل اغرفتم اماإو « كسفنب الوغشم اما, : نيلجر دحأ نكف

 كنطاب حالصاب لغتشاو « كسفن حالصا لبق كريغ حلصي امب لغتشت نأ كايإو

 لبق « بجعلاو « ءايرلاو « دسحلاو « صرحلاك « ةميمذلا تافصلا نم هريهطتو

 . تاكلهملا عبر يف ىلاعت هللا ءاش نا كلذ يتأيسو « كرهاظ حالصا

 نوموقي ًاريثك قلخلا يف ناف « تايافكلا ضورفب لغتشت الف كلذ نم غرفتت مل ناف

 هلثمو « هيفس هريغ حالص بلط يف هسفن كلهم ناف « كلذب
 براقعلا تلخد نم لثم

 . هريغ نع بابذلا بذي وهو هبايث تحت

 تايافكلا ضورفب لغتشاف « كلذ دعبأ امو « اهريهطتو كسفن نم تغرفت ناف

 . كلذ يف جردتلا عارو

 مولعب مث 3 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسب مث « لجو زع هللا باتكب أدتباف

 ام ىلع مولعلا هيقب اذكهو هقفلا لوصأو « عورفلاب لغتشا مث « ةنسلا يف كلذكو

 . تقولا هيف دعاسيو رمعلا هل عستي

 رمعلاو ‹ ريثك ملعلا ناف « ءاصقتسالل ًابلط اهنم دحاو نف ىف كرمع قرغتست الو

 هيف ىسني نأ يغبني الف هريغل بلطي ءيش لكو « اهريغ اهب داري تالآ مولعلا هذهو « ريصق

 . بولطملا



 [هملع هعفني مل ملاع ىف] لصف

 ‹ ةمومذملا قالخألا عبنم ةاهابملاو ةبلاغملا دصقل ةعوضوملا ةرظانملا نأ : ملعاو

 ريثك ىلع هعافترال هسفنب بجعو « هنع نيرصقملا راقتحال , ربك نم اهبحاص ملسي الو

 ةرظانملا ىلع نيعت يتلا مولعلا يف هرمع بهذي وهف 2 هحدمو هركشب مهتنسلأ قالطاو

 . رداونلا ظفحو ‹ ظفللا نسحك « ةرخآلا يف عفني ال امم

 سانلا دشأ » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا يف يور دقو

 "'« هملع هعفني مل ملاع ةمايقلا موي ًاباذع

 ملعتملاو ملعملا بادآ يف باب

 ةرخآلا ءاملعو ءوسلا ءاملع نايبو ملعلا تافآو

 ذا . تافصلا مومذمو قالخألا لئاذر نع سفنلا ةراهط ميدقت ل :بنيف ملعتملا امأ

 5 بلقلا ةدابع ملعلا

 كاردإ نع ترصق تعزوت ىتم ةركفلا ناف « ةلغاشلا قئالعلا عطق هل يغبنيو
 چ ظ ئاقحلا

 هللا همحر دمحأ مامالا نع يورف « ءيش لك ىلع ملعلا نورثؤي فلسلا ناك دقو

 . نيعبرألا دعب الا جوزتي مل هنا

 الإ . ال : لاق ؟ بنذ نم له : تلاقف . ساخنلا ىلا اهوجرخأ : لاقف « هنع تيزعف

 « بيبطلا ىلا همامز ضيرملا ءاقلا ملعملا ىلا همامز يقلي نأ ملعتملا ىلعو

 1 هتمدخ يف غلابيو « هل عضاوتيف

 : لوقيو هنع هللا يضر تباث نب ديز باكرب ذخأي هنع هللا يضر سابع نبا ناك دقو

 . ءاملعلاب لعفن نأ انرمأ اذكه

 ًادج فيعض وهو « ناميالا بعش » يف يقهيبلاو « لماكلا » يف يدع نباو «طسوالا » يف يناربطلا هاور )١(
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 ةمكحلا نأل , لهاج وهف مدقتلاب فوصوم ريغ نم ديعسي نأ ملعتملا ربكت ىتمو
 عفنأ ملعملا أطخ ناف هملعم ىأرل هيأر عديلو . اهذخأ اهدجو امنيأ نمؤملا ةلاض

 . هسفن باوص نم ملعتملل

 « ةماع موقلا ىلع ملست نأ كيلع ملاعلا قح نم نا : هنع هللا يضر يلع لاق

 الو ‹ كنيعب نزمغت الو « كديب هدنع ريشت الو « همامأ سلجت نأو « ةيحتلاب هصختو

 اذا هعجارت الو « لسك اذا هيلع حلت الو . باوجلا يف هنيعت الو « لاؤسلا هيلع رثكت

 نيلطت الو « ًادحا هدنع نباتغت الو « ًارس هل يشفتالو « ضهن اذا هبوثب ذخأت الو « عنتما

 انالف نا الو . اذك لوقي انالف تعمس : هل نلوقت الو « هترذعم تلبق لز ناو « هترثع

 كسفن عفرت الو « هتبحص لوط نم ضرعت الو « ًاملاع هدنع نفصت الو . كفالخ لوقي

 ىتم رظتنت ةلخنلا ةلزنمب وه امناف « اهيلا موقلا تقبس ةجاح هل تضرع اذاو « هتمدخ نع

 فالتخا ىلا ءاغصالا نم رمألا ايدبم يف ملعلا يف ضئاخلا زرتحي نأ يغبنيو

 . هنهذ رتفيو هلقع ريحي كلذ ناف « سانلا

 مث ‹ مولعلا عيمجل عستي ال رمعلا نأل . هنسحأ ءيش لك نم ذخأي نأ هل يغبنيو

 بستكي هب يذلا « ةرخآلاب قلعتملا ملعلا وهو  مولعلا فرشأ ىلا هتوق مامج فرصي
 هللا ىلص هللا لوسر هل دهش ىتح « هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ هلصح ىذلا نيقيلا

 يف رقو “يشب نكلو « ةالص الو موص ةرثكب ركب وبا مكقببس ام » : لاقف ملسو هلآو هيلع

 . ملعتملا فئاظو هذهف 202( هردص

 : ًاضيأ فئاظو هيلعف ملعملا امأو

 ةضافا ىلع بلطي الو « هينب ىرجم مهيرجي نأو « نيملعتملا ىلع ةقفشلا كلذ نم

 هسفنل یری الو « ىلاعت هللا هجول ملعي لب « ًاركش الو ًاءازج هب دصقي الو « ًارجأ ملعلا

 ةعارزب ىلاعت هللا ىلا برقتلل مهبولق او ؤيه ذا مهل لضفلا ىري لب « نيملعتملا ىلع ةنم

 . اهيف عرزي نمل ضرالا ريعي يذلاك مهف « اهيف ملعلا

 يف ةنسلا ىلا نيبستتملا ةلهج هعضو امو : هلوق تحت ١١9 ص « فينا رانملا » يف هللا همحر ميقلا نبا هدروأ عوضوم ربخ )1(

 رارسالا » يف يراقلا يلع الم هنع هلقنو « شايع نب ركب يبأ مالك نم اذهو : لاقو . هنع هللا يضر قيدصلا لئاضف

 نب ركب لوق نم هنا تاعوضوملا بتك نم هريغو يواخسلل « ةنسحلا دصاقملا » يف ءاجو . هرقأو 47,5 ص « ةعوفرملا

 . ينزملا هللادبع
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 نم نوعنتمي فلسلا ناك دقو . ىلاعت هللا نم الا رجألا ملعملا بلطي نأ يغبني الف

 . ملعتملا ةيده لوبق

 قيرطب قالخألا ءوس نع هرجزي نأو « ًائيش ملعتملا حصن نم رخدي ال نأ اهنمو
 . ةبيهلا باجح كتهي خيبوتلا ناف « خيبوتلا هجو ىلع ال « نكمأ امهم ضيرعتلا

 الو همهف هكردي الام هيلا يقلي الف 2 هلقع رادقمو ملعتملا مهف يف رظني نأ : اهنمو

 . هلقع هب طيحي

 سانلا بطاخأ نأ ترمأ » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا نع يور دقف

 1 00 مهلوقع ردق ىلع

 5 هتلمح هل تبصأ ول ًاملع انهه نإ : هنع هللا يضر يلع لاقو

 8 هللا همحر يعفاشلا لاقو

 : ىلاعت هللا لاق . هلعف هلوق بذكي الو . هملعب ًالماع ملعملا نوكي نأ : اهنمو
 [44 : ةرقبلا] «تاتتكلا نول منو مكا وسو بلا سالا نورمأنأ »

 ةرخآلا ءاملعو ءوسلا ءاملع نايبو ملعلا تافآ يف لصف

 ةلزنملا ىلا لصوتلاو « ايندلاب معنتلا ملعلا نم مهدصق نيذلا مه : ءوسلا ءاملع

 . اهلهأ دنع

 : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور دقو

 نم ًاضرع هب بيصيل الا هملعتي ال . لجو زع هللا هجو هب ىغتبي امم ًاملع ملعت نم »

 : ملعلا يف ًاقيلعت ۱۹۹ ١/ « هحيحص » يف يراخبلا ىور دقو « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اذه نم ءيش تبغي مل )3(

 , بذكي نأ نوبحتأ نوفرعي امب سانلااوثدح : هنع هللا يضر يلع لوق اومهفي الأ ةيهارك موق نود ًاموق ملعلاب صح نم باب

 ” هاور ايف دوعسم نب هللا دبع لوق هلثمو « ةماعلا دنع ركذي نأ ىغبني ال هباشتملا نأ ىلع ليلد هيفو : ظفاحلا لاق « هلوسرو هللا

 . ةنتف مهضعبل ناك الا, موقع هغلبت ال ًاثيدح ًاموق ثدحمب تنأ ام : يوونلا حرشب ١/ ۷١ « هحيحص » يف ملسم مامإلا
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 . اهحير ينعي « ةمايقلا موي ةنجلا فرع دجي مل « ايندلا

 هب يرامي وأ « ءاملعلا هب يهابيل ملعلا ملعت نم » : لاق هنأ رخآ ثيدح يفو

 كلذ يفو . يذمرتلا هاور « رانلا يف وهف « هيلا سانلا هوجو هب فرصي وأ « ءاهفسلا

 . ةريثك ثيداحأ

 . طرفم ملاع توملا دنع ةمادن سانلا دشأ : فلسل ١ ضعب لاقو

 نوكي نأ هيلع سيلو « يهاونلاو رماوألاب موقي نأ ملاعلا ىلع ذوخأملا نأ : ملعاو

 هنأل . عاطتسا امهم ايندلا نم للقتي نأ هل.يغبني هنأ الإ « تاحابملا نع ًاضرعم الو ًادهاز

 . نوتوافتي سانلا ناف « للعتلا لبقي مسج لك سيل

 اذإ ةبادلا نإ : لوقي ناكو . معطملا نسح ناك هللا همحر ىروثلا نايفس نأ يورو

 . لمعت مل فلعلا يف اهيلإ نسحي مل
 ,. ميظع رمأ ىلع شيعلا ةنوشخ نم ربصي هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو

 . توافتت عابطلاو

 امهنأو . ةفيرش ةرخآلا نأو « ةريقح ايندلا نأ اوملعي نأ ةرخآلا ءاملع تافص نمو

 ىلإ مهليم نوكيو « مهلاوقأ مهلاعفأ فلاخت الو « ةرخآلا نورثؤي مهف . نيترضلاك

 امك « هعفن مظعي امل اراثيإ اهعفن لقب يتلا مولعلا نوبنتجيو . ةرخآلا يف عفانلا ملعلا

 ؟ تملعت د اذامف « ةدم بتحص دق : متاحل لاق هنأ هللا همحر يخلبل لا قيقش نع يور

 : لئاسم ةينامث : لاق

 ىلا لصو اذاف « بوبحم هل صخش لك اذاف « قلخلا ىلإ ترظن ىناف : ىلوألا امأ

 . يعم ربقلا يف نوكتل يتانسح يبوبحم تلعجف « هبوبحم هقراف ربقلا

 «ىَوهلا نَع فَلا ىَهَتَو ظ: ىلاعت هللا لوق ىلا ترظن يناف : ةيناثلا امأو
 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع ترقتسا ىتح ىوهلا عفد يف اهتدهجأف 4٠[ : تاعزانلا]

 هلوق يف ترظن مث « هظفحي هدنع ةميق هل ءيش هعم نم لك تيأر يناف : ةثلاثلا امأو

 يعم عقو املكف [5 : لحنلا] « قاب مثلا دنع اَمَو دقني مُكَدَنع ام 8 : ىلاعتو هناحبنس

 . هدنع يل ىقبيل هيل هتهجو « ةميق هل ءيش

 تسيلو « فرشلاو بسحلاو لاملا ىلا نوعجري سانلا تيأر ىناف : ةعبارلا امأو

۲٤ 



 1٠[ : تارجحلا] « مُكاَقْنأ هللا دنع ْمُكَمَركأ نا : ىلاعت هللا لوق يف ترظنف « ءيشب
 . اميرك هدنع نوكأل ىوقتلا يف تلمعف

 نحت » : ىلاعت هلوق يف ترظنف « نودساحتي سانلا تيأر يناف : ةسماخلا امأو
 . دسحلا تكرتف [۳۲ : فرخزلا] 4 مُهتشيعم مهيب امس

 وُدَع مک ناطیشلا اإ : ىلاعت هللا لوق يف ترظنف . نوداعتي مهتيأر : ةسداسلاو
 . ًاودع هدحو ناطيشلا تذختاو مهتوادع تكرتف 1١[ : 0 اودع وذحتاف

 امو # : ىلاعت هلوق يف ترظنف « قزرلا بلط يف مهسفنأ نولذي مهتي : ةعباسلاو
 يلام تكرتو يلع هل امب تلغتشاف [5 وهز دا لح لا ص0
 . هدذنع

 ىلع تلكوتف 5 مهنادبأ ةحصو مهعئانصو مهتراجت ىلع نيلكوتم مهتيأر : ةنماثلاو

 : ىلاعت هللا

 د *

 نم نيزرتحم ‹ نيطالسلا نع نيضبقنم اونوكي نأ : ةرخآلا ءاملع تافص نمو

 باوبأ : لاق ؟ يه امو : ليق . نتفلا فقاومو مكايا : هنع هللا يضر ةفيذح لاق

 . هيف سيل ام لوقيو « بذكلاب هقدصيف ريمألا ىلع مكدحأ لخدي « ءارمألا

 هنم اورذحاف ‹ ءارمألا ىشغي ملاعلا متي ةيأر اذا : هللا همحر بيسملا نب ديعس لاقو

 . صل هناف

 . هنم لضفأ كنيد نم اوباصأ الإ ًائيش مهايند نم بيصتال كنإ: فلسلا ضعب لاقو

 نونقيتي امب الا اوتفي ال نأو « ىوتفلا ىلا اوعرستي ال نأ : ةرخآلا ءاملع تافص نمو
 , ةهنيحص

 . لوألا ىلا عجرت ىتح ىوتفلا نوعفادتي فلسلا ناك دقو

 نيرشعو ةئام دجسملا اذه ىف تكردأ : هللا همحر ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 الا ىوتف وأ ثيدح نع لأسي دحأ ام « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 ىلع نومدقي « مويلا ملعلا نوعّدي ماوقأ مادقاإ ىلا رمألا لآ دق مث . كلذ هافك هاخأ نأ دو .

Yo 



 . مهراشتساو

 بولقلا ردكيو اهدسفي امع لامعألا ملع يف مهثحب رثكأ نوكي نأ : مهتافص نمو

 . اهتيفصت يف بعتلا امناو « ةلهس ةبيرق لامعألا روص ناف « سواسولا جيهيو

 . فرعي ىتح ىقوتي نأ حصي الو « رشلا نم يقوتلا : نيدلا لصأو

 ٠ . عرشلل ميلستلا هافك ةلعلا ىلع عالطالا نع زجع

 . ثدحم لك يقوتو . نيعباتلا رايخو ةباحصلا عابتا : مهتافص نمو

"5 



 اهب قلعتي امو ةالصلاو اهرارسأو ةراهطلا باتك

 : بتارم عبرأ اهل ةراهطلا نأ :ملعا

 . تالضفلاو ساجنألاو ثادحألا نم رهاظلا ريهطت : ىلوألا

 . ماثآلاو بونذلا نم حراوجلا ريهطت : ةيناثلاو
 . ةتوقمملا لئاذرلاو ةمومذملا قالخألا نم بلقلا ريهطت : ةثلاثلاو

 تيوق نمف . ىوصقلا ةياغلا وه اذهو « ىلاعت هللا ىوس امع رسلا ريهطت : ةعبارلاو
 الإ ةراهطلا بتارم نم مهفي مل هتريصب تيمع نمو « بولطملا اذه ىلا تمس هتريصب

 لسغو ءاجنتسالا يف ةغلابملا يف فيرشلا هنامز رثكأ عيضي هارتف « ىلوألا ةبترملا

 الهجر طقف ةف هذه يه ةبولطملا ةراهطلا نأ ملعلا ةلقو ةسوسولا مكحب هنم ًانظ « بايثلا

 رمأ يف نولهاستيو بولقلا ريهطت يف نامزلا نوقرغتسي اوناك نيذلا نيمدقتملا ريسب
 ‹ ةينارصن ةرج نم أضوت هنأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىور امك « رهاظلا

 « ةافح نوشميو « ضرألا ىلع نولصيو "”مهزلا نم مهيديأ نولسغي نوداكي ال اوناكو
 . راجحألا ىلع رامجتسالا يف نورصتقيو

 يف يضمي مهنامز رثكأ ىرتف « ةفاظن "”ةنوعرلا نومسي موق ىلا رمألا ىهتنا دقو
 ‹ لهجلاو « بجعلاو « ربكلا ثئابخب ةوشحم بارخ مهنطاوبو « رهاوظلا نييزت
 ىلع يشمي ًايفاح وأ < رجحلا ىلع رامجتسالا يف ًارصتقم اوأر ولو . قافنلاو « ءايرلاو

 هيلع او ركنأل « زوجع ةينآ نم اضوتم وأ « لئاح ريغ نم اهيلع يلصي نم وأ « ضرألا
 . هتلكاؤم نم اوفكنتساو . رذقلاب هوبقلو « راكنالا دشأ

 اوريصو « ةفاظن ةنوعرلاو « ةراذق ناميالا نم يه يتلا"”ةذاذبلا اولعج فيك رظناف

 يف فرسي ملو ةفاظنلا ةراهطلا هذهب دصق نم نكل . ًاركنم فورعملاو < ًافورعم ركنملا
 وه لب « ركنمب كلذ سيلف « نيدلا لصأ ريثكلا ءاملا لامعتسا نأ دقتعي ملو . ءاملا

 نم دوصقملا ناف « هقفلا بتك ىلا ثادحألاو ساجنألا ةفرعم يف عجريلو . نسح ىلعف

 . بادآلا باتكلا اذه

 )١( مسدلا خسولا .

 ) )۲ةقامحلا .

 ) )۳حجبتلا كرتو سابللا يف عضاوتلا دارأ « ةئيها ةثاثر .

۲۷ 



 : ناعون يهف تالضفلا ةلازا امأو

 يف عسمتجي ام كلذكو « ثعشلا ةلازإل نيهدتلاو "”ليجرتلاو لسغلاب هفيظنت بحتسيف

 . هتلازا بحتسي خسولا نم فنألاو نذألا

 3 "'حلقلا نم ناسللاو نانسالا ىلع ام ةلازول ةضمضملاو كوستلا بحتسيو

 رابغو قرعلا حشرب ندبلا عيمج ىلع عمتجي يذلا نردلاو "”مجاربلا خسو كلذكو

 :. لمشلا ليزي تلذر» ىرلفلا

 باحصأ نم ةعامج هلحخد دقو « ةلازإلا يف غلبأ هنأف « مامحلا لوحخدب سأب اللو

ايص هلخاد ىلع نكل < « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 اهيلإ ريغلا رظن نم هتروع ةن

 لازت ال نمؤملا ة ةركف ناف « رانلا رح هترارحب ركذتي نأ هيلا لخادلل يغبنيو . اهايا هسملو

 رمأ نمؤملا ىلع بلاغلا نأل ¢ ةرخآلا رومأ هب ركذيف ايندلا رومأ نم ”يش لك يف لوجت

ل هنأ ىرت الأ . هيف امب حضني ءانإ لكو « ةرخآلا
 « زازب - ةرومعم - -راد ىلا لخدو

 ا ا

 ناو . روصلا ةخفن ركذت لئه ترص عمس نإو «ربقلا ةملظ ركذ ةملظ ىأر نإ نمؤملا

 . رانلا ركذ ًاباذع ىأر ناو 3 ةنجلا ميعن ركذت ًاميعن ىأر

 راشتنا تقو هناف « نيءاشعلا نيبو بورغلا نم ًابيرق مامحلا لوخد» دو

 . نيطايشلا

 . هباضخ بحتسيو « بيشلا فتن هركيو . رفاظألا صقو « ةناعلا قلحو , طبإلا

للا ءاش نإ تايجنملاو تاكلهملا عبر يف يتأي ةراهطلا بتارم ىقابو
 . ىلاعت ه

 [ةالصلا لئاضف ىف] لصف

 رابخأ ةالصلا لئاضف يف درو دقو . تاعاطلا ةرغو نيدلا دامع اهناف ةالصلا اماو

 )١( طشمب هلاسرا : رعشلا ليجرت .

  (0نانسألا خسو :

  (۳)نيديلا عباصا دقع 5

۲۸ 



 . عوشخلا اهبادآ نسحأ نمو « ةروهشم ةريثك

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع <« هنع هللا يضر [نافع نب ] نامثع نع يور دقو

 اهعوشخو اهءوضو نسحيف « ةبوتكم ةالص هرضحت ءىرما نم ام » : لاق هنأ ملسو

 . « هلك رهدلا كلذو « ةريبك تأي مل ام بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك الا اهعوكرو

 نيتعكر ىلص نم » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ًاضيأ ثيدح يف هلو

 . « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هسفن امهيف ثدحي ال

 3 عوشخلا نم دوع هنأك ةالصلا يف ماق اذا امهنع هللا يضر ريبزلا نبا[ هللا دبع ]ناکو

 يف ًاموي ىلصو « طئاح عذج الا هبسحت ال هرهظ ىلع ريفاصعلا لزنتف دجسي ناكو

 5 لتفنا امف هبوث ضعبب بهذف «29ةفاذق رجح ءاجف “رجحلا

 تمدهنا دقلو « طق ةالص يفًاتفتلم راسي نب ملسم تيأر ام : نارهم نب نوميم لاقو

 ‹ تفتلا امف يلصي دجسملا يفل هناو . اهتدهل قوسلا لهأ عزفف دجسملا نم ةيحان

 . اوكحضو اوملكت ةالصلا ىلا ماق اذاف . اوتكس لزنملا لحد اذا هتيب لهأ ناكو

 يذلا اذه ام : هل ليقف « هنول رفصا أضوت اذا, امهنع هللا يضر نسحلا نب يلع ناكو

 ؟ موقأ نأ ديرأ نم يدي نيب نوردتأ : لاقف ؟ ءوضولا دنع كداتعي

 عوشخلاو صالخالاو ةينلا اهحورو « ًاننسو تابجاوو اناكرأ ةالصلل نا : ملعاو

 روضح مدع عمو < لاعفأو ةاجانمو اكذأ ىلع لمتشت ةالصلا ناف ‹ بلقلا روضحو

 ريمضلا يف امع برعي مل اذا قطنلا نأل « ةاجانملاو راكذألاب دوصقملا لصحي ال بلقلا

 نم دوصقملا ناك اذا هنأل « لاعفألا نم دوصقملا لصحي ال كلذكو « نايذهلا ةلزنمب ناك

 مل « ًارضاح بلقلا نكي ملو < ميظعتلاو لذلا دوجسلاو عوكرلا نمو « ةمدخلا مايقلا

 هللا لاق « اهب رابتعا ال ةروص يقب هدوصقم نع جرخ ىتم لعفلا ناف . دوصقملا لصحي

 [”07 : جحلا] 4 مكس ئَوَقَتلا لاني نكلو اًهؤامد الو اَهُموُحُل هللا لاي نل »8: ىلاعت

 ىتح بلقلا ىلع ىلوتسا يذلا فصولا وه ىلاعتو هناحبس هللا ىلا لصاولا نأ دوصقملاو

 حماس نكلو « ةالصلا يف بلقلا روضح نم دب الف « ةبولطملا رماوألا لاثتما ىلع لمح

 . اهيقاب ىلع همكح بحسني اهلوأ يف بلقلا روضح نأل « أرطت ةلفغ يف عراشلا

 )١( ةبعكلا ميطح : رجحلا .

 ) )9قينجنملا : ةفاذقلا .

۲۹ 



 . ةريثك ةالصلا ةايح اهب متت يتلا يناعملاو

 وه ام ريغ نم بلقلا غرفي نأ هانعمو . انركذامك بلقلا روضح : لوألا ىنعملا

 جالع الف . ةرورض كبلق رضح رمأ كمهأ ىتم هناف . ةمهلا كلذ ببسو « هل سبالم
 ةوق بسحب فعضيو ىوقي ةمهلا فارصناو' . ةالصلا ىلا ةمهلا فرص الا هراضحإل

 هببس نا ملعاف < ةالصلا يف رضحي ال كبلق تيأر ىتمف ء ايندلا راقتحاو ةرخآلاب ناميالا

 . هتيوقت يف دهتجاف « ناميإلا فعض

 امبر هنأل « بلقلا روضح ءارو رمأ هناف مالكلا ىنعمل مهفتلا : يناثلا ىنعملاو

 عفدب ىنعملا كاردا ىلا نهذلا فرص يغننيف « ىنعملا نود ظفللا عم ارضاح بلقلا ناك

 . اهنع رطاوخلا فرصنت مل عطقنت مل اذا داوملا ناف "اهداوم عطقو ةلغاشلا رطاوخلا

 نمك دشأ يهو ةنطاب اماو ‹ رصبلاو عمسلا لغشي ام يهو )2 ةرهاظ اما « داوملاو

 ضع هنغي ملو « دحاو نف يف هركف رصحني ال هنإف « ايندلا ةيدوأ يف مومهلا هب تبعشت

 . هب لاغتشالا يف فاك بلقلا يف عقو ام نأل . رصبلا

 وهو ‹ رصبلاو عمسلا لغشي ام عطقب ¢ ةرهاظلا داوملا نم ناك نإ كلذ جالعو

 عضاوملا نم. ةالجصلا يف زارتحالاو « هدوجس معصوم ىلا رظنلاو < ةلبقلا نم برقلا

 امل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ناف « هسح لغشي ام هدنع كرتي ال نأو « ةشوقنملا

 . « يتالص نع ًافنآ ينتهلأ اهنا, » : لاقو اهعزن مالعأ اهل ”ةيناجبنا يف ىلص

 يف أرقي ام ىلا ًارهق سفنلا دري نأ هجالع قيرطف « ةنطابلا داوملا نم ناك ناو
 يضقي نأب « ةالصلا يف لوخدلا لبق كلذل دعتسيو « هريغ نع هب اهلغشيو ةالصلا

 يدي نيب مايقلا رطخو ةرخآلا ركذ هسفن ىلع ددجيو « هبلق غيرفت يف دهتجيو « هلاغشأ

 . قئالعلا كلت عطقيلو تاوهشلا كلت كرتيلف « هاهتشاو همهأ

 تيوق اذا ةلعلاو . ىوقلا ءاودلا الا اهعفني ال تنكمت ىتم ةلعلا نأ : ملعاو

 لجر لثمك كلذ لثمو « ةبذاجملا يف ةالصلا يضقنت نأ ىلا, اهبذاجو يلصملا تبذاج

 هدي يفو هيلع شوشت ريفاصعلا تاوصأ تناكو « هركف هل وفصي نأ دارأ ةرجش تحت

 : ليقو بسدنلا يف تحتفو « بلح لامعأ نم ةنيدم : ءابلا رسكي جبنم ىلا بوسنم ءاسك : اهحتفب ىوريو ءابلا رسكب )3(



 اذه : هل ليقف « اهب لغتشيف ريفاصعلا دوعت ىتح هركف رقتسي امف « اهب اهريطي ةبشخ
 تلع اذا ةوهشلا ةرجش كلذكف « ةرجشلا عطقاف صالخلا تدرأ نإف « عطقني ال ءيش

 ىلا بابذلاو راجشالا ىلا ريفاصعلا باذجناك راكفألا اهيلا تبذجنا اهناصغأ تقرفتو

 هذه بجوت يتلا ةوهشلا هذه ببسو « عفدني الام عفد يف سيفنلا رمعلا بهذف « راذقالا

 . ايندلا بح راكفألا

 يف ايندلا رومأ نم ءيشب كسفن كثدحت لهن : هللا همحر سيق دبع نب رماعل ليق

 . اذه دجأ نم يلا بحأ يف ةنسألا فلتخت نأل : لاقف ؟ ةالصلا

 : عقيلف « زيزع ةيلكلاب هلاوزو « بعص رمأ بلقلا نم ايندلا بح عطق نأ : ملعاو

 . نيعملا قفوملا هللاو , هنم نكمملا يف داهتجالا

 هللا لالج ةفرعم : نيئيش نم دلوتي كلذو « ةبيهلاو هلل ميظعتلا : ثلاثلا ىنعملا

 : نيتفرعملا نم دلوتيف: « ةدنيعتسم اهنأو سفنلا ةراقخ ةقرغنو « هكمظعو ىلاعت

 . عوشخلاو « ةناكتسالا

 فوخل هباهي ًاكلم مظعم نم مكف < فوخلا ىلع دئاز هناف : ءاجرلا كلذ نمو

 . هرب وجري امك هتوطس

 د ی و رک دسم یا

 نذؤملا ءادن عمس اذاف « ةالصلا نم ءيش لك دنع هبلق رضحي نأ يلصملل يغبنيو

 رتس اذاو . رضحي ندب يأبو « بيجي اذام رظنيلو « ةباجالل رمشيو ةمايقلل ءادنلا لثميلف

 هنطاب تاروع ركذيلف « قلخلا نع هندب حئاضف ةيطغت كلذ نم دارملا نأ ملعيلف هتروع

 , مدنلا اهرفكي اهنأو « رتاس هنع اهل سيلو « قلاخلا الا اهيلع علطي ال يتلا هرس حئاضفو

 . فوخلاو « ءايحلاو

 فرصف « ىلاعت هللا تيب ةهج ىلا تاهجلا نع ههجو فرص دقف ةلبقلا لبقتسا اذاو

 نع فارصنالاب الإ تيبلا ةهج ىلا هجوتي ال هنأ امكف . كلذ نم ىلوأ ىلاعت هللا ىلا هبلق

 . هاوس امع فارصنالاب الا ىلاعت هللا ىلإ فرصني ال بلقلا كلذك « اهريغ

 ربكأ ءيش كبلق يف ناك اذا هنال « كناسل كبلق نبذكي الف « يلصملا اهيأ تربك اذإ

 ىلع هتقفاوم كراثيا ليلدب ربكأ كدنع ىوهلا نوكي نأ رذحاف . تبذك دقف ىلاعت هللا نم

 . ىلاعت هللا ةعاط
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 كبلقب أجلت مل اذاف , هناحبس هللا ىلا أجل يه ةذاعتسالا نأ ملعاف . تذعتسا اذإف -

 مللُدْمَحلا 8: كلوق دنع كبلقب مهفتلا رضحأو « ولتت ام ىنعم مهفتو « ًاوغل كمالك نأك
 دنع هتمظعو .4 ميحّرلا نمُحّرلا » : كلوق دنع هفطل رضحتساو .4 َنيِمَلاَعلا تر

 . ولتت ام عيمج يف كلذكو . 4 نيّدلا موي كلام : كلوق

 يف رقت اذإَف © : هتالص يف أرق هنأ هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب ةرارز نع انيور دقو

 نو ترا لالا كلت روم ا لإ كاذ امو : اعهرظم رثدملا] 4 ٍروُقاََلا

 د . فلتلا

 سفنلا تعضو كنأل . لذلا ةدايز كدوجس يفو < عضاوتلا كعوكر يف رعشتساو

 ىنعم مهفتو هنم تقلخ يذلا بارتلا ىلع دوجسلاب هلصأ ىلا عرفلا تددرو « اهعضوم

 قوذلاب راكذألا

 « ادصلا نم بلقلا ءالجل ببس ةنطابلا طورشلا هذهب ةالصلا ءادأ نأ : ملعاو

 الإ اهلقعي امو هرارسا ىلع علطتو « دوبعملا ةمظع حملتت اهب , يتلا هيف راونألا لوصحو

 . نوملاعلا

 . هدوجو ركني

 . ةعمجلا مويو ةعمجلا ةالصب قلعتت بادآ ىف لصف

 : رشع ةسمخ نم وحن يهو

 لسغو « فيظنتلاب « ةعمجلا ةليل يفو سيمخلا موي نم اهل دعتسي نأ : اهدحأ
 . اهل حلصي ام دادعإو « بايثلا

 « نيحيحصلا » يف ثيداحألا يف ءاج امك .اهموي يف لاستغالا : يناثلا

 . اهيلإ حاورلا ليبق نوكي نأ لاستغالا يف لضفألاو . امهريغو

 مدقت امم كلذ ريغو . كاوسلاو دا ندبلا فيظنتب نيزتلا : ثلاثلا

 هبايث نسحأ سبليو بيطتيو « تالضفلا ةلازإ نم
 . ًايشام اهيلإ ريكبتلا : عبارلا

 يف فاكتعالا يونيو « عوشخو نوكسب يشمي نأ عماجلا ىلا يعاسلل يغبنيو
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 . هجورخ تقو ىلا دجسملا

 ةجرف ىري نأ الا نينثا نيب قرفي الو سانلا باقر ىطختي ال نأ : سماخلا

 . اهيلإ ىطختيف
 . يلصملا يدي نيب رمي ال نأ : سداسلا

 ىف هل نوكيف هعمسي وأ ًاركنم ىري نأ الإ . لوألا فصلا بلطي نأ : عباسلا
 ۰ ', ردع ريغاتلا

 ةباجاب لغتشيو . مامالا جورخ دنع ركذلاو ةالصلا نم لفنلا عطقي نأ : نماثلا
 . ةبطخلا عامسب مث . نذؤملا

 ءاش ناو . ًاعبرأ ءاش ناو « نيتعكر ءاش نإ, ةعمجلا دعب ةنسلا يلصي نأ : عساتلا
 ا

 وهف برغملا ىلا ماقأ نإو . رصعلا يلصي ىتح دجسملا يف ميقي نأ : رشاعلا
 . لضفأ

 بلقلا راضحاب ةعمجلا موي يف يتلا ةفيرشلا ةعاسلا بقاري نأ : رشع ىداحلا
 . ركذلا ةمزالمو

 / سلا يضر ينو ا EE توا عصا حج احا

 مارق نيب یھ رخآ ثيدح يفو . “ةالصلا ىضقت نأ ىلا مامإلا سلجي نأ نيب ر ام اهنأ

 رحخا اهنأ : هنع هللا يضر رباج ثيدح يفو . ةالصلا ىضقت نا ىلا ةبطخلا نم مامالا

 رصعلا هدام نين ا” اهربعا لاق هنع هللا يضر سنأ ثيدح يفو . رصعلا دعب ةعاس

 . سمشلا بورغ ىلإ
 نوكي نأ اما : نيهجو نم ثيداحألا هذه ولخت ال : هللا همحر مرثألا ركب وبأ لاقو

 ردقلا ةليل لقنتك تاقوألا يف لقتنت ةعاسلا هذه نوكت نأ امإو . ضعب نم حصأ اهضعب

 . رشعلا يلايل يف
 نع . ريكب نب ةمرخ نع . بهو نبا ثيدَح نم ةعمحلا موي ىف يتلا ةعاسلا يف باب : ةعمجلا ىف ( 887 ) ملسم هجرخأ )١(
 نب ةمرحم نألف . عاطقنالا امأ ٠ .بارطضالاو عاطقنالاب ل اعأ دقو . ىسوم يبأ نع ٠ ء یسوم يبأ ن نب ةدرب يبأ نع . هيبأ

 يبأ أ نع مهربغو ةرق نب ةيواعمو بدحألا لصاوو قاحسا,وبأ ه هاور دقف . بارطضالا امأو . . . هيبأ نم عمسي مل ريكب

 اذلو . دحاو وهو ددع مهو . يندملا ركب نم هثيدحب ملعأ مهف ٠ قوك ةدرب وبأو ةفوكلا ل اهأ نم ءالؤهو . هلوق نم ةدرب

 يئاسنلاو ( ٠ 44 ) دوادوبأ هجرخأ رصعلا دعب ةعاس رخآ اهنا رباج ثيدحو . باوصلا وه فوقوملا نأب ينطقرادلا مرج

 نبا ظفاحلا هنسحو ىوونلا اضيأ هححصو . يبهذلا هقفاوو ۷۹ ١/ مكاحلا هححصو « ليج هدنسو ۳ . ٠١١

 . هدعب فلؤملا هدروأ ىذلا سنأ ثيدح هل دهشيو . رجح
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 اذه يف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا نم رثكي نأ : رشع يناثلا

 موي يف يلع ىلص نم » 1 لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقف 2 مويلا 1

 . "" « ةنس نينامث بونذ هللا رفغ ةرم نينامث ةعمجلا
 ةليسولا ادم تا مهللا :pJ هلوقك , هل ءاعدلا هيلع ةالصلا یف داز بحأ ناو

 ام انع انيبن زجا مهللا ‹ هتدعو ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو « ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفلاو

 . « هلهأوه

 مويلا كلذ يف بحتسم هناف . رافغتسالا ةالصلا ىلا فضيلو

 يضر ةشئاع ةياو ر نم ثيدح ىف ءاج دقف . فهكلا ةروس أرقي نأ : رشع ثلاثلا

 الم ةروسب مكثدحأ الآ و : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنأ اهنع هللا

 ةعمجلا موي اهأرق نمو . كلذ لثم رجألا نم اهبتاكلو . ضرألاو ءامسلا نيب ام اهمظع

 اهنم رخاوألا سمخلا أرق نمو « مايأ ةثالث ةدايزو ىرخألا ةعمجلا نيبو اهنيب ام هل رفغ

 ةروس » لاق : هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟ « ءاش "”ليللا ىأ ىلاعت هللا هثعب همون دنع

 ۰ . "ع فهكلا

 يقو ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي يف اهأرق نم نأ » : رخآ ثيدح يف يورو

 . « ةنتفلا

 ةليل يف وأ هيف متخي نأو . ةعمجلا موي يف نآرقلا ةءارق نم رثكي نأ بحتسيو

 . ردق نإ ةعمجلا

 « هئازجأ ضعب يف نابح نبا خيشلا يبأو « هبيغرت » يف يميتلل هبسنو ١94 ص « عيدبلا ل لا ٠ ىف ىواخسلا هدروأ )0(

 . ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم نا. » ًاعوفرم سوأ نب سوأ ثيدح هنع ينغيو فيعض هدنسو « هدنسم » يف يمليدلاو

 نابح نبا هححصو . حيحص هدانساو ( ٠١ 47 ) دوادوبأ هجرخأ « يلع ةضورعم مكتالص ناف . هيف ةالصلا َّللع او رثكأف

 . يبهذلا هقفاوو . ۸ ١/ مكاحلاو ( ) ٥٥۰

 . تكش ام : لاق ؟ يتالص نم كل لعجأ مكف . كيلع ةالصلا رثكأ ينا هللا لوسر اي : تلق بعك نب يبأ ثيدحو

 : تلق . ريخ وهف تدز ناو . تئش ام : لاق . فصنلا : تلق . ريخ وهف تدز ناو تئش ام : لاق ؟ عبرلا : تلق

 كل رفغيو . كمه ىفكت اذا, : لاق . اهلك يتالص كل لعجأ : تلق . كل ريخ وهف تدز ناو . تئشام : لاق . نيثلثلا

 ميقلا نبال « مانألا ريخ ىلع ةالصلا يف ماهفألا ءالج » يف هانجرخ حيحص ثيدحو هو ( ۲٤۵۹ ) يذمرتلا هجرخأ « كبنذ

 . ( 18 ) ةحفص . قشمدب نايبلا راد ةتكم عبط |

 . ليللا نم ءزج : يأ (۲)
 يذلا ثيدحلا هنع ينغيو . عوضوم ليوط ثيدح وهو : هركذ نأ دعب 8١١ ص « ةعومجملا دئاوفلا » ىف يناكوشلا لاق (۴)

 . ةذعب
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 جراخ هتقدص نكتلو . نكمأ امب ةعمجلا موي يف قدصتي نأ : رشع عبارلا

 | حملا

 . ةعمجلا موي يف حيبستلا ةالص يلصي نأ بحتسيو

 نع فكيو . ةرخآلا لامعأل ةعمجلا موي لعجي نأ بحتسي : رشع سماخلا

 . ايندلا لاغشأ عيمج

 لفاونلا ركذ ىف لصف

 : ماسقأ ةثالث ةالصلا نم ضئارفلا ادع ام نأ : ملعا
 . تاعوطتو . تابحتسمو . ننس

 « هيلع ةبظاوملا ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لقن ام : ةنسلاب ينعنو

 . ىحضلاو رتولاو ضئارفلا بيقع بتاورلاك

 دنع ةالصلاك « هيلع ةبظاوملا لقني ملو هلضفب ربخلا درو ام : بحتسملاب ينعنو

 . هنم جورخلاو لزنملا لوخد

 . ضئارقلا ىلع ةدايز هذهو « ةدايز وه لفنلا نأل + لفاون : ةثالثلا ماسقألا هذه ىمستو

 . ةالصلا : نالا تاعوطت زمفا نأ" ملعاو

 اهنم ركذن نكل . اهريغو هقفلا بتك يف ةروكذم ةروهشم اهلئاضفو لفاونلا ماسقأو

 . سانلا ضعب ىلع اهتفص ىفخت دق اهنأل . حيبستلا ةالص

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع ىورف
 : لاق نأ ىلا ثيدحلا ركذو  كملعأ الأ . كيطعأ الأ : هامع اي » سابعلل لاق

 ةءارقلا نم تغرف اذاف « ةروسو باتكلا ةحتافب ةعكر لك يف أرقت . تاعكر عبرأ يلصت »

 ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو . هلل دمحلاو « هللا ناحبس : تلق مئاق تنأو ةعكر لوأ يف

 عوكرلا نم كسأر عفرت مث < ًارشع عكار تنأو اهلوقتف عكرت مث « ةرم ةرشع سمخ

 هوا ري كار نورا ل a رب ل برت

 انا ا ذإ تر را يف تلا ل دقت مرمر سدح اا نک نأ
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 رهش لك يفف « لعفت مل نإف « ةرم ةعمج لك يفف « لعفت مل ناف . لعفاف ةرم موي لك يف
 . « ةرم كرمع يفف لعفت مل ناف « ةرم ةنس لك يفف لعفت مل ناف « ةرم

 [ةالصلا نع يهنلا تاقوأ ىف] لصف

 دكؤم يهنلا نأل . حيبستلا ةالصك اهل ببس ال ةالصب يهنلا تاقوأ يف عوطتي الو

 ‹ دجسملا ةيحتك «ببسهل ام امأو 5 همواقت الف ةفيعض ءايشألا هذهو 2 ةالصلا نع اهيف

 : نيتياور ىلعف . اهوحنو ءاقستسالاو فوسكلا ةالصو

 . رارسأ ةثالث هل ةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا نع يهنلا نأ : ملعأو

 5 سمشلا دابعب هبشتلا كرت : اهدحأ

 نرق اهعمو علطت سمشلا ناف . ناطيشلا نرقل دوجسلا نم ريذحتلا : يناثلا

 . اهقراف تبرغ اذاف « اهنراق بورغلل تفيضت
 طمن ىلع ةبظاوملاو « تادابعلا ىلع نوبظاوم ةرخآلا قيرط ىكلاس نا : تلاثلا

 تعنم ام ىلع ةصيرح سفنلا نأل . طاشنلا داز عنملا عقو اذاف < للملا ثروي دحاو

 . دبعتلا نم رخآ عون نم عنمي ملو . يهنلا تاقوأ يف ةالصلا نم ناسنالا عنمف « هنم

 مايق نيب ةعونتم ةالصلا تلعج امك . لاح ىلا لاح نم دباعلا لقتنيل حيبستلاو . ةءارقلاك

 . ملعا هللاو . دوجسو عوكرو دوعقو
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 اهب قلعتي امو اهرارسأو ةاكزلا باتك

 .” ىلاعت لاقف « ةالصلاب ىلاعتو هناحبس هللا اهنرق دقو « مالسالا ينابم دحأ : ةاكزلا

 . [48 : ةرقبلا]# ةاكَّرلا اوتآوَةآلَّصلا اوُميقأَو ©

 بتك نم هناظم يف روهشم رهاظف . اهبوجو بابسأو « اهماسقأو « ةاكزلا عاونأ امأ
 1 بادآلاو طورشلا ضعب انه اه ركذن امناو ‹« هقفلا

 لب دوصقملا لك وه سيل ةلخلا دسو . طقف ةلخلا ّدس حملت امنا, ةميقلا جارحخا, زاجأ

 : ماسقأ ةثالث عرشلا تابجاو ناف « هضعب

 ءالتبالا هيف عرشلا دوصقمف « رامجلا يمرك « ضحم دبعت : لوألا مسقلا

 هيلع دعاسي هانعم لقعي ام نأل « ىنعم هل لقعي ال ام لعفب دبعلا ةيدوبع رهظيل لمعلاب

 هنم دوصقملا لب . دبعتلا هنم دصقي ال ام وهو « كلذ سكع : يناثلا مسقلاو

 هيف ربتعت ال كلذكو . كلذ وحنو بوصغملا درو « نييمدآلا نيد ءاضقك . ضحم ضح

 باطخ طقسو دوصقملا لصح هقحتسم ىلا قحلا لصو امفيك لب . لعفلا الو ةينلا

 . امهيف بيكرت ال نامسق ناذهف . عرشلا

 ناحتما : ًاعيمج نارمألا هنم دصقي نأ وهو « بكرملا وهف : ثلاثلا مسقلا اماو
 يغبني الف « قوقحلا در ظحو . رامجلا يمر دبعت هيف عمتجيف « دابعلا ظحو . فلكملا

 « ليبقلا اذه نم ةاكزلاو . مهألا وه قدألا لعلو « دبعتلا وهو نيينعملا قدأ ىسني نأ

 . ملعا هللاو )2 جحلاو ةالصلل ةنيرق ةاكزلا تراص رابتعالا اذبمو

 ةاكزلا ىف ةنطابلا بادآلا قئاقد ىف لصف

 : فئاظو هتاكز يف ةرخآلا ديرم ىلع نأ : ملعا

 ىلاعت هللا ةبحم يعدم ءالتبا : ءايشأ ةثالث وهو . ةاكزلا نم دارملا مهفي نأ : ىلوألا
 . لاملا ةمعن ركشو . كلهملا لخبلا ةفص نع هزنتلاو « هبوب جارخاب
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 يفو . ةعمسلاو ءايرلا نم دعبأ هنوكل اهجارخاب رارسالا : ةيناثلا ةفيظولا

 نم يلابي ال نم ىطعأ جارخالا مدعب مهتي نأ فاخ ناف . ًاضيأ ريقفلل لالذا, راهظالا

 ' . ارس هريغ ىطعأو < ةينالع ةعامجلا نيب ذخألاب ءارقفلا

 هسفن ىأر اذا ناسنالا نأ كلذو . ىذألاو نملاب اهدسفي ال نأ .: ةثلاثلا ةفيظولا

 ريقفلا ىأرل رظنلا ققح ولو « كلذ هنم لصح امبر . ءاطعالاب ًامعنم ؛ ريقفلا ىلإ انضم

 . هل ةرهط وه ىذلا هللا قح لوبقب هيلإ ًانسحم

 نيبو هنيب ىقبي الف <  لاملا ةمعنل ركش ةاكزلل هجارجنإ نأ كلذ عم رضحتسا اذإو

 1 صقنلا الو لاّملاب سيل لضفلا نأل و ويحمل رجيم ينير ةلماعم ريقفلا

 1 . همدعب

 دقو . هب بجعم لعفلل مظعتسملا نإف « ةيطعلا رغصتسي نأ : ةعبارلا ةفيظولا

 . هرتسو . هليجعتو , هريغصتب : ثالثب الا فورعملا متي ال : ليق

 ناف . لحلا امأ < هيلا هبحأو هدوجأو هلحأ هلام نم يقتني نأ : ةسماخلا ةفيظولا

 اوُمُميَت الو 8: ىلاعت هللا لاق دقف . دوجألا امأو . اا

 . [751/ : ةرقبلا] نوقف هنم ثيبحلا

 ميظعتلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىح : امهدحأ : أ كلذ يف ظحالي نأ يعغبنيو

 5 هردص رغوأل ائيدر ًاماعط هفيض ىلا مدق ناسنالا نأ ولو 2 هل ريتخا نم قحأ هناف « هل

 نأ يغبنيف < ةمايقلا ىف ًادغ هاقلي ىذلا وه همدقي ىذلا ناف « هسفن قحآ: يناثلاو

 . هسفنل دوجألا راتخي

 4 نوبحت امم اوقف ىح ّربلا اولان ْنَل ل : ىلاعت هلوقلف « هيلا هبحأ امأو

 00 . ٩۲[ : نارمع لا ]

 . لجو زع هلل هبرق هلام نم ء يل فاد امه هلا يظر نمنع نبا نار

 ملف هل اوسمتلاف < ًاناتيح يهتشأل ينإ : لاقف . كاش وهو ةفحجلا لزن هنأ : يورو

 رمع نبا لاقف < ‹ نيكسم ىتأف « هيلا هتبرق مث هتعنصف هتأرما هتذخأف « ًاتوح الا اودجي

 : لاقف « هيطعن داز انعمو انتينع دق « هللا ناحبس : هلهأ هل لاقف « هذخ : هنع هللا يضر

 . هبحي هللا دبع نإ,
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 « ًارکس هومعطأ : لاقف هيلع هللا ههر مثيخ نب عيبرلا بابب فقو الئاس نأ يورو

 : ركسلا بحي عيبرلا ناف « ًاركس هومعطأ مكحيو : لاقف هل عفنأ ًازبخ همعطن : اولاقف

 مومع نم صوصخ مهو « هب وكزت نم هتقدصل بلطي نأ : ةسداسلا ةفيظولا

 هللا ىلا مهممه اهب دري هناف « نيقتملا هتقدصب صخيلف « ىوقتلا : ىلوألا

 1 1 . ىلاعت

 اهيف ةرصلاب مهيتأيف « دوجس مهو دابعلا ريختي ريبزلا نب هللا دبع نب رماع ناك دقو

 ليقف « هناكمب ٌنورعشي الو اهب نوسحي ثيحب مهلاعن دنع اهعضيف . مهاردلاو ريئاندلا
 E رمتتب د هركأ : لوقيف ؟ مهيلا, اهب لسرت نأ كعنمُي ام : هل

 . ينيقل وأ يلوسر

 كلذو . نيدلا رشنو ملعلا ىلع ةناعإ ملاعلا ءاطعا يف ناف « ملعلا : ةيناشلا ٠

 الا بابسألا ىلا, تفتلي الو « هدحو هللا نم ماعنإلا ىري نمم ٍنوكي نأ : ةثلاثلا

 دنع مذيس هناف « ءالدعلا دنع حدملا هتداع يذلا اماف . اهركش نم هيلا, بدن ام ردقب

 ٠ . عنملا

 _ لاق امك « ىوكشإال ًامتاك « هتجاحل ًارتاس « هرقفل ًانئاص نوكي نأ : ةعبارلا
 . VY] : ةرقبلا] فمع ّنم ءاينغأ ٌلِهاَجلا مهبسحي لأ ىلاعت

 ةلحم لك لهأ لاؤسو « مهنع ثحبلا دعب الا,بلاطلا ةكبش يف نولصحي ال ءالؤهو

 . هتفص هذه نمع

 نم اذهف «نيد وأ ضرمل ًاسوبحم وأ « ةلئاع اذ نوكي نأ : ةسماخلا

 . هرصحل قالطاإ هيلع قدصتلاو « نيرصحملا

 ةقدص مهيلع ةقدصلا ناف <« ماحرألا يوذو براقألا نم نوكي نأ : ةسداسلا

 نكح يلع لسا ناطعإ داك رثكأ وأ نيتلخ لالخلا هذه نم عمج نم لكو « ةلصو

 . عمج ام

 مو



 ضباقلا بادا £ لصف

 . فئاظو كلذ ىغ هيلعو . ةينامثلا فانصألا نم ةاكزلا ذخا نوكي نأ دب ال

 هيفكيل هيلا ةاكزلا فرص بجوأ امنا ىلاعت هللا نأ مهفي نأ ىلوألا [ةغيظولا]
 ىبضر بلط ىف ًادحاو ایه همومه لعجيو < ةيهأ ام

 رادقمب كلذ 1 . هيلع ىنثيو هلوعديو ا ركفي نأ .: ةيتاثلا [ةغيظولا]

 -و زرع هللا

 : ايق وب ES أ ركشلا مامت نمو
 ضقاني ال كلذ لكو . ماظعتسالا ىطعملا ةفيظوف راغصتسالا يطعملا ةفيظو نأ امكو
 امناو . لهاج وهف . ةطساو ةطساولا ىري ال نم هاف . لجو زع هللا نم سلا ةي ور
 الصأ ةطساولا ىري نأ ركنملا

 . الصأ هذخأي مل لح نم نكي مل ناف . هاطعي اميف ر لني نأ : ةثلاثلا ةفيظولا
 ةا قيضي نأ الا ٠ هنع عروت ةهبش نم ناك ناو < ةاكزب ن ميل ريغلا لام جارح. نأل

 ٠ دعم کلام هبوخأ امل فرحي لو ةلكإلا جربخأت مارک بس رثكأ ناك نمف ءار مألا
 قيض دنع هتجاح ردق ذخأي نأ ريقفلا اذهل زوجيف . "هب قدصتي نأ ةيف ىرعفلا تتناك
 . يفاصلا نع هزجعو هيلع رمألا

 -ابملا ردقلا ذخأيف . ذخأي ام ردق يف هبشلا عقاوم ىقوتي نأ : ةعبارلا ةفيظولا
 مل ًايزاغ وأ < نيدلا رادقم POT تا کک ل الموكل
 , هنع ىنغتسي ام نود هتجاح.ردق ذخأ ةنكسملاب ذخأ ناو . هيلا جاتحي ام رادقم الار ذخأي
 . بيري ام كرت عرولاو . هداهتجا ىلا لوكوم كلذ لكو

 ةيافك هل نوكي نأ هيف حيحصلاو . ةاكزلا نم عناملا ىنغلا ردق يف ءاملعلا فلتخاو
 ضعب هل ناك ناو . كلذ ريغوأ . راقع رجأ وأ ٠ ةعانص وأ .. ةراجت نم اما . ماودلا ىلع
 . هيفكي ام ذخأ كلذ هل نكي مل ناو . اهممتي ام ذخأ ةيافكلا

 اهنال « ةنسلاب ربتعا امناو . كلذ ىلع ديزي الو هتنس يفكي ام ردقب هذخأي ام نكيلو

 , ةجاحلار ردقب ذخأي نأ هلق انیس اكلام هل فرعي ال هيلا سي ام اکو دالا ىف أو هيلع رمالا قاض اذا : يلازغلا ةرابع 01(

 . مارح وهو هيدؤم ن رع ةاكز عقي ال ذأ. ٠ ةاكز ذخأ نكي مل ذخأ اذاف
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 . ءارقفلا ىلع قيض اهنم رثكألا ذخأ اذاو . ذخألا تقو ءاج تبهذ اذإ

 ابباداو اهلضفو عوطتلا ةقدص ىف لصف

 : ةروهشم ةريثك يهف ةقدصلا لئاضف امأ

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح نم ىراخبلا ىورام : اهنم

 هللا لوسر اي : اولاق ؟ هلام نم هيلابحأ هثارو لام مكيأ » : ملسو هلآو هيلع هللا یلص
 . «رخأ ام هثراو لامو « مدق ام هلام ناف : لاق « هيلإ بحأ هلام الإ دحأ انم ام

 هللا ىلص هللا لوسر نأ « هنع هللا يضر ةريره يبأ ةياور نم « نيحيحصلا » يفو

 الإ هللا ىلإ دعصي الو - بيط بسك نم ةرمت "'لدعب قدصت نم » : لاق ملسو هلآو هيلع

 نوكت ىتح "”هولف مكدحأ يبري امك اهبحاصل اهيبري مث « هنيميب اهلبقتي هللا ناف - بيطلا

 . « لبجلا لثم

 . ٠ ءوسلا ةتيم يقتو . برلا بضغ ءىفطتل ةقدصلا ناي » : رخآ ثيدح يفو

 . “« رانلا نم مكاكف ةقدصلا نإف اوقدصت » : رخا ثيدح يفو

 هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر : لاق : لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو

 | « ًاناطيش نيعبس ىحل هنع كفي ىتح ةقدصلا نم ًائيش دحأ جرخي ام » : ملسو

 هل تضرعف 7 فيغر هعمو موي لزن مث 5 ةنيع نيتس ةعموض ىف كب اشار لأ عورو

 لئاس ءاجو . لاحلا كلت ىلع وهو توملا هكردأف . اهيلع عقوف « هل تفشكتف ةأرما

 . ةفك يف هتئيطخو ةفك يف عضوف . ةنس نيتس لمعب ءيجف . تامو فيغرلا هاطعأف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم < ملسم دارفأ يفو

 . .لثم يأ (۱)
 . رفاحلا تاوذ دالوأ نم ريغصلا : ليقو . ريغصلا رهملا يأ )3(

 5 ءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص هظفلب يناربطلا دنع ةمامأ يبأ نع حيحص وه ام بابلا يف نكل . فيعض هدنس )۳(

 ا برلا بضغ ءىفطت رلا هقدصو

 لهأ مه ايندلا ىف فو رعملا لهو تاكلهلاو تافآلاو ٠ ءوسلا عراصم يقت فو رعملا مئانص « ظفلب مكاحلا دنع سنأ نعو

 . «طسوالا » يف يناربطلا دنع ةملس مأ نعو . « ةرخآلا ىف فورعملا

 )٤( ف ىناربطلا هجرحخأ فيعض وهو ريمع نب ثراحلا هب درفت . فيعض هدانسا ١ ةيلحلا هيف ميعن وبأو ؛ طسرالا ٠ .
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 . «لام نم ةقدص تصقن ام » : لاق هنأ ملسو هلآو

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ةاش اوحبذ مهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو

 الإ اهلك يقب » : لاقف . اهفتك الا, اهنم يقب ام : تلاقف « ؟ اهنم يقب ام » : ملسو

 . « اهمتك

 . ةاكزلا يف مدقت اموحنف « اهبادا امأو

 : موق لاقف . ةقدصلا نم وأ . ةاكزلا نم ذخأي نأ « ريقفلل لضفأ اميأ : اوفلتخاو -
 ٍ . لضفأ ةقدصلا نم : نورخآ لاقو . لضفأ ةاكزلا نم

 هللا ىلص هللا لوسر لثس » : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعف ةقدصلا لضفأ امأو

 ىشخت ٠ حيحش حيحص تنأو قدصت نأ » : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا يأ « ملسو هلآو هيلع

 و رماد تاب تلق موقلحلا تغلب اذا ىتح لمهت الو « ىنغلا لمأتو . رقفلا

 : يكمل E دقي را

r 
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 هب قلعتي امو هتامهمو هرارسأو موصلا باتك

 لجو رجا ىلا, هتفاضا يهو «٠ هريغ يف تسيل ةصيصخ موصلا يف نأ : ملعا

 امك « ًافرش ةفاضالا هذهب ىفكو < « هب يزجأ انأو يل موصلا م : “"هناحبس لوقي ثيح

 موصلا لضف امناو . "Y] : جحلا] « يتيب رهطو ل : هلوق يف هيلا, هتفاضاب تيبلا فرش
 ْ 1 ا

 . ءاير هلخدي الو قلخلا هاري ال « نطاب لمعو رس هنأ : امههدحأ

 تاوهشلا ىوقت امناو . تاوهشلا وذعلا ةليسو نأل « هللا ودعل رهق هنأ : يناثلا

 .. كلذ ىلا نوددرتي نيطايشلاف < ةبصخم تاوهشلا ضرأ تماد امو . برشلاو لكألاب

 ىلع لدت ا يفو . ترجل يح ف عربا كتبو نعوملا"

 . ةروهشم يهو هلضف

 موصلا نئس يف لصف

 تلا نع اطر ناو Re هريخأتو « روحسلا بحتسي

 هللا لوسرب ءادتقا « ةقدصلا ة و را لو ا يف دوخلا جو

 E هلعالا ىلح

 « رخاوألا رشعلا يف اميس ال: ناضمر يف فاكتعالاو « نآرقل ا یو

 . هيف داهتجالا ةدايزو

 هللا ىلص يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 a نري حا رخال سيروم لكانل يو البي

 .: نيهجو رزئملا دش ىنعم يف ء ءاهلعلا ركذو

 . ءاسنلا نع ضارعالا هنأ : امهدحأ
 يف هداهتجا ببس ناكو : اولاق . لمعلا يف وو دجلا نع ةيانك هنآ : يناثلا

 . ردقلا ةليل بلط رشعلا

 . يسدقلا ثيدحلا يف يأ 20(
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 هباداو موصلا رارسأ نایب

 صوصخ موصو <« صوصخلا موصو . مومعلا موص : بتارم ثالث موصللو

 . ةوهشلا ءاضق نع جرفلاو نطبلا فك وهف مومعلا موص امأف

 3 عمسلاو . لجرلاو 2 ديلاو « ناسللاو . رظنلا فك وهف ّ صوصخلا موص امأو

 . ماثآلا نع حراوجلا رئاسو . رصبلاو

 راكفألاو ‹ ةكيندلا ممهلا نع بلقلا موص وهف : صوصخلا صوصخ موص امأو

 يتأت حورش هل موصلا اذهو . ةيلكلاب ىلاعت هللا ىوس امع هفكو « ىلاعت هللا نع ةدعبملا
 . عضوملا اذه ريغ يف

 مالك نم يذؤي امع ناسللا ظفحو . رصبلا ضغ : صوصخلا موص بادا نمف

 نم » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ . يراخبلا ةياور نم ثيدحلا يفو

 . (« "هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف . هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل

 نبا ألم ام هناف « رادقمب لكأي لب « ليللا يف ماعطلا نم ءىلتمي ال نأ : هبادا نمو

 عبش اذا كلذكو « ءيقاب يف هسفنب عفتني مل ليللا لوأ عبش ىتمو . نطب نم ًارش ُءاعو مدآ

 لسكلا ثروت لكالا ةرثك نأل . رهظلا نم بيرق ىلا, هسفنب عفتني مل رحسلا تقو
 معط قوذي نأ هنم دارملا نأل . لكألا ةرثكب مايصلا نم دوصقملا توفي مث « روتفلاو

 لضاوفو « ةلضافلا مايألا يف دكأتي موصلا بابحتسا نأ ملعاف . عوطتلا موص امأف
 موي مايصكو « ناضمر دعب لاوش نم مايأ ةتس مايصك . ةنس لك يف دجوي اهضعب مايألا

 . مرحملاو . ةجحلا ىذ رشعو . ءاروشاع مويو . ةفرع

 رهشلا لوأ ماص نمف « هرخآو . هطسوأو « هلوأك . رهش لك يف رركتي اهضعبو

 رئاس يف هيلع مرح امع كسمي ملو . موصلا تقو ريغ يف هل حيبأ امع كسمأ هنال . هيلا رظني الو هلمعب يلابي ال هللا نأ ىنعملا )١(
 : . نيياحألا
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 : ضيبلا مايأ ةثالغلا لعجي نأ لضفألا نأ ريغ 1 نسحأ لقف هرخآو هطسوأو

 . سيمخلا مويو « نينثالا موي وهو عوبسأ لك يف رركتي اهضعبو

 كلذو . ًاموي رطفيو ًاموي موصي ناك < مالسلا هيلع دواد موص عوطتلا موص لضفأو

 ش : ناعم ةثالثلا عمجي

 يفو . اهدبعت موصلا موي يف يفوتستو . اهظح رطفلا موي ىطعت سفنلا نأ : اهدحأ

 . لدعلا وهو < اهيلع امو اهل ام نيب عمج كلذ

 ركش : نافصن ناميالاو 3 ربص موي موصلا مويو 3 ركش موي لكألا موي نأ - يناثلاو

 . ربصو

 تلقن ةلاحب تسنأ املك اهنأل . ةدهاجملا ىف سفنلا قشأ هنأ : ثلاثلاو

 رمع نأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ ثيدح نم ملسم دارفأ يفف : رهدلا موص امأف . اهنع

 موصلا درس نم ىلع لومحم اذهو « رطفي ملو مصي مل وأ  رطفأ الو ماص ال » : لاقف

 سأب الف قيرشتلا مايأو نيديعلا يموي رطفأ اذا امأف : اهمايص نع يهنملا مايألا يف

 . كلذب

 ةشئاع تناكو . موصلا درسي ناك هابأ نأ هللا همحر ةورع نب ماشه نع ىور دقف

 . درست اهنع هللا يضر

 هللا ىلص هللا لوسر دعب موصلا ةحلط وبأ درس « هنع هللا يضر كلام نب سنأ لاقو

 . ًاماع نيعبرأ ملسو هلآو هيلع

 هزجعي ال امردق هسفن لمحف . موصلاب دوصقملا ملع . ةنطف قزر نم نأ : ملعاو

 . هنم لضفأ وه امع

 . ةالصلا نع تفعض تمص اذا : لوقي ناكو . موصلا ليلق دوعسم نبا ناك دقف

 . موصلا ىلع ةالصلا راتخأ انأو
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 ىلع ردقي ىتح رطفلا رثكي ناكف « نارقلا ةءارق نع فعض ماص اذا مهضعب ناكو
 .. ؟9هحلصي امو هلاحب ملعأ ناسنا لكو « ةوالتلا

 كلذ وحنو هبادآو هلئاضفو هرارسأو جحلا باتك

 دادعاو « نويدلا ءاضقو « ملاظملا درو « ةبوتلاب أدبي نأ جحلا دارأ نمل يغبني

 . عئادولا نم هدنع ام دريو « عوجرلا تقو ىلإ هتقفن همزلت نم لكل ةقفنلا

 هجو ىلع « ريتقت ريغ نم هعوجرو هباهذل هيفكي ام لالحلا لالا نم بحصتسيو

 . ءارقفلاب قفرلاو « دازلا يف عسوتلا هعم هنكمي
 . ةحلكملاو « ةارملاو « طشملاو « كاوسلاك هحلصي ام بحصتسيو

 نم هلمحي نأ ديري ام لك لامجلل رهظيلف ىرتكا اذاو « هجو رخ لبق ءيشب قدصتيو
 ىتح : لاقف . نالف ىلا ةعقرلا هذه يل لمحا : كرابملا نبال لجر لاق دقو . ريثكو ليلق

 .٠ لالا نذأتسأ
 ركذ ناو « هركذ يسن ناي « هيلع ًانيعم ريخلل ًابحم ًاحلاص ًاقيفر سمتلي نأ ىغبنيو

 5 هربص هردص قاض ناو « هناعأ

 ىلا, جيتحا امناو < باحصألاب مهقفرأو 3 ًاقلخ مهنسحأ مهيلع ءاقفرلا رّمؤيلو

 يف رظنلاو 3 موقلاب قفرلا ريمألا ىلعو ‹ ريبدتلا مظتني الف 3 فلتخت ءارآلا نأل ريمأتلا

 نإف < قالخألا نساحم راهظاو 3 ماعطلا ماعطاو 2 مالكلا تط فاجعل يغبنيو ۰

 )2 قلخلا نسح رجضلا ةنظم وه يذلا رفسلا يف ناك نمو طال ايافخ جرخي رفسلا

 . اقلخ نسحأ رضحلا يف ناك

 )١( ديهمتلا » يف ربلا دبع نبا لاق « :
 كلام هيلا بتكف « ملعلا يف هيلا عاتجالا نع هبغريو لمعلاو دارفنالا ىلع هضحي هللا همحر كلام ىلا دباعلا يرمعلا بتك :

 ةقدصلا يف هل حتف رخآو موصلا يف هل حتفي ملو ةالصلا يف هل حتف لجر برف . قازرألا مسق امك لامعألا مسق ىلاعت هللا نإ

 دقو . ربلا لامعأ فرشأ نم هميلعتو ملعلا رشنو . ةالصلا هل حتفي ملو داهجلا يف هل حتف رخآو . مايصلا يف هل حتفي ملو
 ربو ريخ ىلع انالك نوكي نأ وجراو « هيف تنأ ام نودب هيف انأ ام نظأ امو . كلذ نم هيف لجو زع هللا حتف اب تيضر «

 مالسلاو هل مسق اب ىضري نا انم لك ىلع بجيو .

٤٦ 



يف هؤاقفرو رضحلا يف هولماعم لجرلا ىلع ىنثأ اذإ : ليق دقو
 اوكشت الف رفسلا 

 هجوزرخ لعجيو « مهتيعدأ سمتليو « نيميقملا هناوخاو هءاقفر عدوي نأ هل يغبنيو

نم جورخلا لبق نيتعكر هلزنم يف لصيلو « سيمخلا موي ةركب
 .؛ هلامو هلهأ عدوتسيو ه

 يهو « هلوزنو هبوكر يفو « هلزنم نم هجو رخ دنع ةروثأملا راكذألاو ةيعدألا لمعتسيو

حلا كسانم يف بتكلا نم ريثك يف ةروهشم
 2 مارحالا نم كسانملا عيمج كلذكو 2 ج

ذ امب اهيف يتأي جحلا لامعأ نم كلذ ريغو « ةفرعب فوقولاو , يعسلاو . فاوطلاو
 نم رك

 بلطيلف 8 اهريغو هقفلا بتك یف ىفوتسم كلذ لكو 8 بادآلاو تاوعدلاو راكذألا

 . كانه
ْ 

 . جحلا رارسأ ىلا ةراشالاو ةنطابلا بادآلا ىف لصف

ارفنالاو درجتلاب الإ ىلاعتو هناحبس هللا ىلا لوصو ال هنأ : ملعا
 قو « هتمدخل د

مألا هذهل ةينابهر جحلا لعجف « هللاب سنألل ًابلط لابجلا يف نودرفني نابهرلا ناك
 . ة

 ٍقرفتو هبلق لخشت ةراجت نم هجح يف ًايلاخ نوكي نأ « ةروكذملا بادآلا نمف

 . ةنيزلا نم

ال نمك « رذع نم الإ لمحملا بوكر بنجتي نأ يغبنيو
 ٠ةلمازلا ىلع كسمتسي 

 ش , ثر لحر هتحتو ةلحار ىلع جح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ناف

يدابع ىلإ اورظنا : لوقيف ةكئالملا جاحلاب يهابي لجو زع
 لك نم ًاربغ ًاثعش ينوتأ « 

 دق ينأ مكدهشأ ٠ قيمع جف
 . « مهل ترفغ

۱ 

ل ًادصقم هبصنو « همظعو هتيب ىلاعت هللا فرش دقو
 هل ًامرحا هلوح ام لعجو « هدابع

 1 هئانف ىلع ناديملاك ةفرع لعجو « هناشل اميظنعتو ب مآل ًاميخقت

ربتعملل ةربعو « ركذتملل ةركذت جحلا لاعفأ نم دحاو لك يف نأ : ملعاو
 . 

 )١( عاتملاو ماعطلا هيلع لمحي يذلا ريعبلا وه . '

۷ 



 نوكت نأ رذحيلو . لامعألا نم ةرخآلا داز دازلا ليصحتب ركذتي نأ : كلذ نمف
 يف دسفي يذلا بطرلا ماعطلاك < هعفنت الو هبحصت الف ةعمسلاو ءايرلا نم ةدساف هلامعأ
 ةيدابلا لخدو هنطو قراف اذاف . ًاريحتم ةجاحلا تقو هبحاص ىقبيف « رفسلا لزانم لوأ
 امو ةمايقلا تاقيم ىلا توملاب ايندلا نم هجورخ كلذب ركذتيلف « تابقعلا كلت دهشو
 ٠ . لاوهالا نم امهنيب

 سبل مارحالا مرحملا سبل اذا . هبايث نم هدرجتو همارحا, تقو ركذتي نأ : كلذ نمو
 هتيبلتب رضحتسيلف ىبل اذاو « ايندلا لهأ یزل فلاخم ېز ىلع هبر ىقليس هنأو . هنفك
 « لوبقلا جريلو . [۲۷ : جحلا]# جَحلاب سالا يف نّذَأَو ط: لاق ذا ىلاعت هللا ةباجاب
 . ةبوقعلا نم نمألا وجري نأ يغبني مرحلا ىلا لصو اذإ كلذكو < ةباجالا مدع شخيلو
 مركلا نأل « ًابلاغ ءاجرلا نوكي نأ يغبني هنأ ريغ « برقلا لهأ نم نوكي ال نأ ىشخي نأو
 1 عيضي ال ريجتسملا مامذو 2 يعرم رئازلا قحو « ميمع

 ىلع ىلاعت هللا ركشو « هبلق يف هتمظع رضحتسا مارحلا تيبلا ىأر اذا, : كلذ نمو
 مالتسا دهع دقتعيو . ةالص هنإف < هب فاوطلا ةمظع رعشتسيلو ٠ هيلا نيدفاولا ةبتر هغيلبت

 ركذتيلو . ةعيبلاب ءافولا ىلع هتميزع كلذ ىلإ مضيو . هتعاط ىلع هلل عيابم هنأ رجحلا
 . بحملا برقو هديس ىلإ بنذملا أجل مزتلملاب قاصتلالاو ةبعكلا راتسأب قلعتلاب

 : كلذ يف مهضعب دشنأو

 يرابلا اهيأ ًاريجتسم اهتقلع دقو كنم نمألا لين كتيب روتس
 رانلا نم ينيندت رانلا نم ًافوخ اهب تقلع نأ امل كنظأ امو
 راجلاب تيصوأ دقو هيلا اوجح ١ انل تلق تنأ تيب راجانأ اهو

 هددرتو . نازيملا ىتفكب اهلثمي نأ ىغبني . ةورملاو افصلا نيب ىعس اذا. : ا
 صولخل ًاراهظاإ . كلملا راد باب ىلا دبعلا ددرت وأ « ةمايقلا تاصرع يف امهنيب
 . هتجاح ءاضق يف ًاعمطو « هتمحر نيعب ةظحالملا ءاجرو . هتمدخ

 مهتاوصأ عافتراو . قلخلا ماحدزا نم هيف ىرت امب ركذاف : ةفرعب فوقولا امأو
 . مهعافشتساو < نطوملا كلذ يف ممألا عامتجاو ٠ ةمايقلا فقوم مهتاغل فالتخاو

 درجمو « ةيدوبعلاو قرلا راهظاو . رمألل دايقنالا كلذب دصقاف : رامجلا تيمر اذإف
 . سفنلا ظح ريغ نم لاثتمالا

۸ 



 هيلع هللا ىلص هيبنل هللا اهراتخا ىتلا ةدلبلا اهنأ ركذتف كل تحال اذاف : ةنيدملا امأو

 مادقأ عضاوم كسفن يف لثم مث 3 هتيب اهيف لعجو ‹ هترجه اهيلا عرشو 3 ملسو هلآو

 .اذاف « هتنيكسو هعوشخ روصتو « اهيف هددرت دنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوتس

 يف ةميركلا هتروص لثمو « هل ةبيهلاو « هميظعتل كبلق رضحأف « ربقلا ةرايز تدصق

 كروضحب ملاع هنا ملعاو < هيلع ملس مث « كبلق يف هتبترم ميظع رضحتساو « كلايخ

 5 ثيدحلا يف درو امك . كميلستو
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 هلضف ركذو ميركلا نارقلا بادا باتك

 تايأ يف ىلاعت هللا هحدم دقو « لجو زع هللا مالك هنأ ميركلا نآرقلا لئاضف مظعأ

 نآرقلا اذه لإ [۹۲ : ماعنالا]# كرام ُهاَنْلَرنَأ بانك اذنَهَو :  ىلاعت هلوقك « ةريثك

 « هَفْلَح نم الو هيدي نيب نم ٌلطابلا هينأي الف 4 : ءارسالا] « ْمْوُقَأ يه يتْلل يده

 .[57؟ : تلصف]

 هللا ىلص يبنلا نأ . هنع هللا يضر نافع نب نامثع ثيدح نم . ىراخبلا دارفأ يفو

 . هملعو نارقلا ملعت نم مكريخ » : لاق ملسو هلآو هيلع

 هلل نا » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 لهأ مه نارقلا لهأ : لاق ؟ هللا لوسر اي مه نم : ليق « سانلا نم نيلهأ لجو زع

 5 ىئاسنلا هاور ) هتصاخو ٩ هيا

 ىعوًابلق هللا بذعي ال » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ  رخآ ثيدح يفو
 . « "نارقلا

 لاقي » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع 2 امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 ةيآ رخآ دنع كتلزنم ناف « ايندلا ىف لترت تنك امك لترو قتراو ارقا : نآرقلا بحاصل

 . ىذمرتلا هححص « اهؤرقت

 نآرقلا ناي » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةديرب نعو
 ؟ ينفرعت له : لوقيف . بحاشلا لجرلاك هربق هنع قشني نيح ةمايقلا موي هبحاص ىقلي

 ترهسأو "”رجاوهلا يف كتأمظأ يذلا نآرقلا كبحاص انأ : لوقيف . كفرعأ ام : لوقيف

 يطعيف )2 ةراجت لك ءارو نم مويلا كل يناو )2 هتراجت ءارو نم رجات لك ناو )2 كليل

 هدلاو ىسكيو 3 راقولا جات هسأر ىلع عضويو 1 هلامشب © دلخلاو 5 هنيميب ١ كلملا

 ظفح نم هلهأ نم سيلو . ناسنالا لهأ صاصتخا هب نوصتخملاو ىلاعت هللا ءايلوا مه . هب نولماعلا نآرقلا ةظفح يأ (1)
 .» ينالطسق » هدودح عيضو هظفل

 . حصيال (۲)

 ١ . رحلا دادتشا دنع راهنلا فصن : ريجهلاو حتفلاب رجحلا ()

 )٤( فرصتلاو ةردقلا ديري .
 )١( دولخلاو ماودلا .



 مث « نآرقلا امكدلو ذخأب : لاقيف ؟ اذه انيسك امب : نالوقيف « ايندلا امهل موقت ال نيتلح
 وأ “ناک اذه . أرقي ناك ام دوعص يف وهف « اهفرغو ةنجلا جرد يف دعصاو ارقا, : لاقي
 ( " اليترت

 سانلا ذا, هليلب فرعي نأ نارقلا لماحل يغبني : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق
 سانلا ذا هئاكببو . نوحرفي سانلا ذا هنزحبو « نورطفم سانلا ذا هراهنبو « نومئان

 . ًاديدح الو © ًاباخص الو ًالفاغ الو ًايفاج نوكي نأ ىغبني الو

 عم وغلي نأ يغبني ال « مالسالا ةيار لماح نارقلا لماح : هللا همحر ليضفلا لاقو

 ا ا رسوو فوحا اع وك
 لإ ساقلا جئاوح نوكت نأ يغبني ني لب « ةجاح دحأ ىلا, هل نوكي نأ يغبني

 I ل ا

 براي : تلقف . دمحأ اي ىمالكب : لاقف؟ نوب رقتملا كيلا, هب برقتي ام برقأ ام « بر

 . مهف ريغبو مهفب : لاقف ؟ مهف ريغب وأ مهفب

 ةوالتلا بادا ىف لصف

 عبرتم ريغ ًاقرطم < يل لا نارقلا ءىراقل يغبني
 “ربكتملا ةئيه ىلع سلاج الو « ءىكتم الو

 . دجسملا يف نوكي نأو « ًامئاق ةالصلا يف أرقي نأ : لاوحألا لضفأو
 موي لك متخي ناك نم مهنمف < « فلسلا تاداع اهيف تفلتخا دقف « ةءارقلا رادقم امأف

 متخي ناك نم مهنمو « كلذ نم رثكأ ةليللاو مويلا يف يف متخي ناك نم مهنمو « ةمتخ ةليلو

 . ةعرسب يأ )1(

 نب هللا دبع ينثدح « رجاهملا نب ريشب انث . ميعن يبأ ثيدح نم 40١ . ۲ يمرادلاو . "مخ /ه 0 )9
 . تاقث هلاجر يقابو . هب جتحي الو هثيدح بتكي ثيدحلا نيل رجاهملا نب رشبو . ةديرب هيبأ نع ٠

 . بضغلا ديدش : ديدحلاو ٠ توصلا ا م

 نأو نآرقلل ًالالجا هنع نآرقلا ىه : ام لك نع هسفن عفري نأو < لئاهشلا مركاو لاوحالا لمكأ ىلع نوكي نأ هتايآ نمو قف
 ريخلا لهأو نيحلاصلل ًاعضاوتم ايندلا لهأ نم ةافحلاو ةربابجلا نع ًاعفرتم . سفنلا فيرش . باسكالا نع انوصم نوكي
 , « نايبت » ةئيكس اذ ًاعشختم نوكي نأو ٠ نيكاسملاو

 ها



 لك يف متخي ناك نم مهنمو « عوبسأ لك يف متخي ناك نم مهنمو « ةمتخ ثالث يف

 وأ < ةءارقلا ريغ دبعتلا نم عونب وأ < هميلعتب وأ « ملعلا رشنب وأ ربدتلاب الاغتشا ‹ رهش

 . ايندلا باستكا نم هريغب

 هتوفي الو < هندب يف هيذؤي الو ‹ ةمهملا هلاغشأ نم ناسنالا عنمي الام : رمألا ىلوأو

 . مهفلاو ليترتلا هعم

 امهربدتأو امهلترأو « نارمع لآو ةرقبلا أرقأ نإل : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 ةرثك منتغيلف « تقو يف ةسلخ دجو نمو . "”ةمرذه هلك نآرقلا أرقأ نأ نم يلا بحأ

 رتوي ةعكر يف نآرقلا أرقي هنع هللا يضر نامثع ناك دقف . باوثلا ةرثكب زوفيل ةءارقلا

 . هيلا انرشأ امك , ناكمالا ردق ىلع نكيلف : ماودلا امأو

دعب وأ رجفلا يتعكر يف متخي نأ راهنلاب متخ اذإ مهضعب بحتساو
 متخ اذإو , امه

 . راهنلا لوأو ليللا لوأ ةمتخلاب لبقتسيل امهدعب وأ برغملا يتعكر يف متخي نأ ليللاب

 . ةباجتسم ةوعد هلف نآرقلا متخ نم : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 . اعدو هلهأ عمج نارقلا متخ اذإهنع هللا يضر سنأ ناكو

 [توصلا نيسحت ىف] لصف

 امأف « عاطتسا ام هنسح توصلا نسح نكي مل اذاو « ةءارقلا نيسحت بحتسيو

 . فلسلا اههرك دقف . ناحلألاب ةءارقلا

 ةءارق ىلع رسلا ةءارق لضف » : ثيدحلا يف ءاج دقو . ةءارقلاب رارسإلا بحتسيو

 . هسفن عمسي نأ يغبني هنأ الا, , «  ةينالعلا ةقدص ىلع رسلا ةقدص لضفك ةينالعلا

حيحص دوصقمل تاقوألا ضعب يف رهجلاب سأب الو
 وأ ‹ ظفحلا ديوجتل اما « 

 . مالكلاو ةءارقلا يف ةعرسلا : ةمرذهلا )0(

 رسملاك نارقلاب رسملاو « ةقدصلاب رهاجلاك نآرقلاب رهاجلا » حيحصلا ثيدحلا ىنعم يف وهو . ظفللا اذهب دري مل (۲)

 ليع اسا ناف « حيحص هدانساو « رماع نب ةبقع ثيدح نم ( ۲۹۲۰ ) يذمرتلاو ( 18 ) دواد وبأ هجرخأ « ةقدصلاب

م مهنع هتياورو هدلب لهأ نم وهو يصمحلا دعس نب ريحب نع هاور شايع نبا
 . ةميقتس
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 . نانسولا ظقويل وأ « مونلاو لسكلا هسفن نع فرصيل

 ِ رهجلا عضومو « ضرفلا ةالص يف أرقي ام رادقمو « ةالصلا يف ةءارقلا مكح امأف

 ش . هقفلا بتك يف روهشم فورعم كلذف رارسإلاو

 ˆ نوكي الل ةريسي تايآ موي لك هيف أرقي نأ هل يغبني فحصم هدنع ناك نمو

 . ًاروجهم
 يناعم لاصيا, يف هقلخب ىلاعت هللا فطل فيك رظني نأ ميظعلا نآرقلا يلاتل يغبنيو

 ةمظع رضحتسي نأو « رشبلا مالك نم سيل هأرقي ام نأ ملعي نأو « مهماهفأ ىلا, همالك

 ربدتلا لصحي مل ن إو « ةءارقلا نم دوصقملا وه ربدتلا ناف « همالك ربدتيو هناحبس ملكتملا

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع هنع هللا يضر رذوبأ ىور دقف « اهددريلف « ةيآلا دادرتب الإ

 ماقو [ ١١4 :ةدئاملا] ةيآلا 4كدابع مهناف مُهبذَعَت نإ اهددري ةيآب ةليل ماق هنأ ملسو

 تائيّسلا اوُحَرَتا َنيذَّلا بسَح مآ © : را

 نب عيبرلا اهب ماق كلذكو 7١[ : ةيثاحلا] «تاحلاّصلا المو اونمآ َنيِدَّلاَك مُهَلَعْجن نأ

 . ةليل هيلع هللا ةمحر مثيخ

 هلوق الت اذاف « كلذ مهفتيو « اهب قيلي ام ةيا لك نم حضوتسي نأ يلاتلل يغبنيو

 يف هتردق حملتيو هتمظع ملعيلف [ ١ : ماعنألا ] «َضزألاَو ِتاوَمَّسلا َقَلَخ 9 : ىلاعت

 . هاري ام لك

 , ءازجألا ةهباشتم ةفطن يف ركفتيلف [8 : ةعقاولا] 4َنوُممَتاَم مّيأرفأ ل : الت اذاو
 « ديو سأر نم ةفلتخم لاكشأو « بصعو قرعو . مظعو محل ىلا مسقنت فيك

 ريغو ١ لقعلاو « رصبلاو « عمسلاك ةفيرشلا تافصلا نم اهيف رهظ ام ىلا مث « لجرو

 . بئاجعلا هذه لمأتيف « كلذ

 . رمألا لاثتما نع لفغ نا ةوطسلا نم فوخلا رعشتسيلف نيبذكملا لاوحأ الت اذاو

 ةوالت ققح N لثم < , مهفلا عن ناوم نم يلاتلا ىلختيلو

 . ىنعملا مهف ف نع هتمه فرصيف < د ر نم ار قولا

 ىوهب ىلتبم وأ « ربكب ًافصتم وأ « بنذ ىلع ًارصم يلاتلا نوكي نأ كلذ نمو

 )١( ساعنلا ريثك : نانسولاو « ساعنلا : نسولا .
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 يلجت نم عنمي « ةآرملا ىلع برجلاك وهف « هادصو بلقلا ةملظ ببس كلذ ناف « عاطم

 يتلا روصلا لثم نآرقلا يناعمو . ادصلا لثم تاوهشلاو « ةآرملا لثم بلقلاف . قحلا

 . ةأرملل ء ءالجلا لثم تاوهشلا ةطاماب بلقلل ةضايرلاو « ةآرملا يف ىءارتت

 ال ضنا نار هو ةا كلشي وتنال الا لت خر

 . دوصقمب هديس هبتاك دبع ةوالت ولتي ذئنيحف . كلذل هبنتيلف « ربعلا لب "”رمسلا اهب دري

 نم لثمك « هرركو نارقلا أرق اذا يصاعلا لثم ناف . هاضتقمب لمعيو باتكلا لمأتيلو

 ىلع رصتقم وهف باتكلا يف هب رمأ امو هتكلمم ةرامع نع ضرعأو كلملا باتك ررك

 ءازهتسالا نم دعبأ ناك ةفلاخملا عم ةساردلا كرت ولف « هرماوأ فلاخم « هتسارد

 . تقملا قاقحتساو

 ‹ ةيكزتلاو ىضرلا نيعب هسفن ىلا, تفتلي ال نأو « هتوقو هلوح نم أربتي نأ يغبنيو

 5 هبرق ببس كلذ ناك « ريصقتلا ةروصب هسفن ىأر نم نإف

 نت نيل

 )١( ربخلاو ثيدحلا يأ .
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 اهريغو تاوعدلاو راكذألا باتك

 .رهناحبس هللا ركذ نم لضفأ ناسللاب ىدؤت ةدابع نآرقلا ةوالت دعب سيل هنأ : ملعا

 هلوق ركذلا لضف ىلع لديو . ىلاعت هيلا, ةصلاخلا ةيعدألاب جئاوحلا عفرو « ىلاعتو
 ًادوُحقو ًامايق هللا نو ٌرُكَذي َنيذَلا 8 : هلوقو ١67[ : ةرقبلا]  مكركذأ ينوركذاف :  ىلاعت

 «تاركادلاوًاريثك هللا َنيركاذلاو ظطهلوقو ١4١[ : نارمع لآ] "4 مهبونج ىََلَعَو
 . [#ه : بازحالا]

 عم انأ : لوقي لجو زع هللا نا, : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو
 . « هاتفش يب تكرحتو ينركذ ام يدبع

 موق دعقي ال » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع هنع ملسم دارفأ يفو
 مهركذو “"ةنيكسلا مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشغو « ةكئالملا مهتفح الإ هللا نوركذي
 . لامعألا لئاضف يف ةروكذم ةريثك ثيداحأ كلذ يفو «هدنع نميف هللا

 سلجام و : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع < هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ناكو « رامحلا ةفيج لثم نع اوقرفت الاي « لجو زع هللا ركذ ريغ ىلع اوقرفتف ًاسلجم موق

 . « ةمايقلا موي ةرسح مهيلع سلجملا كلذ

 ىلع نولصي الو لجو زع هللا نوركذي ال ًاسلجم موق سلجي ال » . رخآ ثيدح يفو
 . « ةمايقلا موي ةرسح مهيلع ناك الإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ا ا ا ءاعدلا ةليضف امأو
 فرشأ »و « ءاعدلا نم لجو زع هللا ىلع مركأ ءيش سيل » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع

 نيذلا # ىلاعت هلوق : قشمدب يمالسالا بتكملا عبط انقيقحتب هاال/١ «ريسملا داز » ريسفت يف يزوجلا نبا لاق )١(
 : لاوقأ ةثالث ركذلا اذه يف « مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي

 دوميسم نیو لع لوقا ذه تع لعق عطخب ملال ًادعاقف عطتسي مل نإف < امئاق ىلصي ةالصلا يف ركذلا هنا : اهدحا
 . ةداتقو سابع نباو

 ٠ نيرسفملا نم ةفئاط لوق وهو « اهريغو ة ةالصلا يف ركذلا هنأ : : يناثلا

 . مهمايق ف مهبونج ىلعو « مهتعد يف ًادوعقو < « مهفرصت يف ًامايق هللا نوفاخي : ىنعملاف . فوخلا هنا : ثلاثلا
 . ركذلا تاقلح يف صقرلا زوجي نمل لدتسم اهيف سيل ةيآلا نأ اذه نم نيبتو

 . راقولا : ةنيكسلا (۲)

 ةبترلا : ةيدنعلا نم دارملاو : نيبرقملا ةكئالملا ينعي ٠)۴(
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 نم هللا اولس » : رخآ ثيدح يفو . « هيلع بضغي هللا لأسي ال نم »و « "”ءاعدلا ةدابعلا

 . « لأسي نأ بحي هللا نإف هلضف

 3 ةنسلا نم ةفرع مويك )2 ةفيرشلا تاقوألا ىرحتي نأ كلذ نم : بادآ ءاعدللو

 . ليللا نم نم رحسلاو « عوبسألا نم ةعمجلاو « روهشلا نم ناضمرو

 لوزن دنعو . تاولصلا بيقعو < ةماقالاو ناذألا نيب ةفيرشلا تاقوألا نم

.دوجسلا قو« نآرقلا متخ دنعو 2 هللا ليبس يف لاتقلا دنعو <« 0
 ‹ راطفإلا دنعو 

 . هلجوو بلقلا روضح دنعو

 رحسلا تقو ناف ‹ تالاحلا فرش ىلا عجري تاقوألا فرش نإف ةقيقحلا ىلعو

 . لذلا ةلاح دوجسلا ةلاحو « هغارفو بلقلا ءافص تقو

ث هيدي عفريو ةلبقلا لبقتسم وعدي نأ ءاعدلا بادا نمو
 نأو 2 ههجو امهب حسمي م

ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلع يلصي م « لجو زع هللا ركذب أدبي نأ هبادآ نمو
 هلآو هيلع 

 . ءاعدلا يف عجسل ا فلكتي دي الو . ملسو

 . ملاظملا درو ةبوتلا  ةباجإلا يف لصألا وهو  نطابلا بدألا وهو هبادآ نمو

 تادابعلا عيزوتو اهلضفو داروألا ىف لصف

 تاقوألا ريداقم ىلع

 رصقب ملعلاو « هدعوب قيدصتلاو هناحبس هلل ةفرعملا تلصح اذا هنأ : ملعا

 حاو نف ىلع تفقو ىتم سفنلاو « ريصقلا رمعلا اذه يف ريصقتلا كرت بجو <« رمعلا

 َمْسا ركذاو : ىلاعت هللا لاق دقو « نف ىلإ نف نم اهلقن فطلتلا نمف « للم اهل لصح

 » Y1 - Yo] : ناسنإلا] 4 ًاليوط ًاليل ُهْحَبَسَو ُهَل دُجْساف ليثلا َنمو#اليصأو ةركب كبر

 ةبقارم ىلاعت هللا ىلا قيرطلا نأ ىلع لدي كلذ يف تايآلا نم ركذ امم هوحنو اذهف

 َراهنلاَو َليِلْلا لَعج ىلا وهو ظ: ىلاعت هللا لاقو < ماودلا ىلع داروألاب اهترامعو تاقوألا

 )١( درفملا بدألا » يف يراخبلا هجرخأ « )  ) 7١نسحلا ةنعنع هيف نأ الأ تاقث هلاحرو .
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 ٠ رخآلا امهدحأ فلخي يأ « [17 : ناقرفلا]4 ًاَروُكش دارآ وأ َرُكَذَي نأ دارآ نمل ةف

 . رخآلا يف تاف ام امهدحأ يف كرادتيل

 اهبيترتو راهنلاو ليللا داروأ ددع نايب

 قلعتي امو هتفيظوو درو لك ةليضف ركذنلف « ةتس ليللا داروأو « ةعبس راهنلا داروأ

 عولط ىلإ يناثلا رتجفلا عولط نيب اه“ راهنلا داروآ نم لوألا درولا

 4 سنت اذا حبصلاو» : لاقف هب ىلاعت هللا مسقأ دقو . فيرش تقو وهو « سمشلا

 . [1۸ : ريوكتلا]

 ىذلا دمحلا » : لوقيف ىلاعتو هناحبس هللا ركذي نأ مونلا نم هبتنا اذا ديرملل يغبنيف

 نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلذ يور . « روشنلا هيلاو انتامأ ام دعب انايحأ

 . يراخبلا دارفأ

 یلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم « ملسم دارفأ يفو

 الو « هلل دمحلاو « هلل كلملا ىسمأو انيسمأ » : لاق ىسمأ اذا ملسو هلآو ىلاعت هيلع هللا

 بر « ريدق ءيش لك ىلع وهو . دمحلا هلو . كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا

 ام رشو ةليللا هذه رش نم كب ذوعأو « اهدعب ام ريخو ةليللا هذه يف ام ريخ كلأسأ

 رانلا يف باذع نم كب ذوعأ بر « ربكلا ءوسو لسكلا نم كب ذوعأ بر « اهدعب
 . «ربقلا يف باذعو

 « هرخآ ىلا,« . . . هلل كلملا حبصأو انحبصأ » : ًاضيأ كلذ لاق حبصأ اذاو

 عيمسلا ومو ءامسلا يف ال٠ ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب » : لوقيو

 هلآو هيلع هلا یلص دمحمبو ًانيد مالسالابو ًابر هللاب تيضر + « تارم ثالث « ميلعلا

 . « ًالوسرو ًايبن ملسو

 كيرش ال هدحو هللا الا, هلا ال » : ملكتي نأ لبق هلجر ناث وهو لاق رجفلا یلص اذإف

 . تارم رشع « ريدق ءيش لك ىلعوهو « تيميو يبحي . دمحلا هلو كلملا هل « هل

 3 كدبع انأو ينتقلخ 3 تنأ الاي هلا. ال 2 يبر تنأ مهللا « : رافغتسالا ديس ركذيو

 ها/



 كتمعنب كل ءوبأ « تعنص ام رش نم كب ذوعأ . تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انأو

 . « تنأ الإ بونذلا رفغي ال هناف « يل رفغاف « يبنذب ءوبأو « يلع

 دمحم انيبن نيدو « صالخالا ةملكو « مالسالا ةرطف ىلع انحبصأ » : لوقيو

 نم ناك امو . ًاملسم "ًافينح ميهاربا, انيبأ ةلمو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . « نيكرشملا

 اهيف يتلا يايند يل حلصأو « يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا هوعديو

 « ريخ لك يف يل ةدايز ةايحلا لعجاو . ىداعم اهيف يتلا يترخا يل حلصأو « يشاعم

 . «رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو

 2 تلكوت كيلع ‹ تنأ الا هلا ال 2 يبر تنأ مهللا » : ءادردلا يبأ ءاعدب وعديو

 الا ةوق الو لوح الو « نكي مل أشي مل امو . ناك هللا ءاش ام < ميظعلا شرعلا بر تنأو

 SS هللاب

 و ا ل

 . اهظفح نع ديرملا ينغتسي ال ةيعدألا هذهف

 أهجوتم جرخي مث هلزنم يف ةنسلا يلصي نأ رجفلا ةالص ىلإ هجورخ لبق هل يغبنيو
 « اذه ياشمم قحبو « كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينا مهللا » : لوقيو دجسملا ىلا,

 ءاغتباو كطخس ءاقتا تجرخ . ةعمس الو ءاير الو < أرطب الو ""ًارشأ جرخأ مل ينإف

 « تنأ الا بونذلا رفغي ال هنا, « رانلا نم ىنذقنت نأ كلأسأ « كتاضرم

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « هحيحص » يف ملسم ىور ام لقيلف دجسملا لخد اذإف

 دم و ع و هم يل

 نم كلأسأ ينا, مهللا 0 : لقيلف لقيلف جرخ اذاو « كتمحر باوبأ يل حتفا مهللا : لقيل

 راكذألا نمش امرت اعاد املا رفتم لوألا 'باصلا بلطي مت ٠ «:كللضن

 . ةيعدألاو

 . كل فرتعا يأ )١(

 ١ مالسالا ىلإ نايدألا عيمج نم الئام : 0 )غ0

 . ًارطب : يأ (5
ES (6)و ( ۷۷۸ ) « هجام نبا نئس» یف وهو <  

 . يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ۲۱ /م ع دمحأ دنسم »
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 . سمشلا عولط ىلا هناكم يف ثكمي نأ بحتسا رجفلا ىلص اذإف

 نم » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر سنأ ىور دقف

 ىلص مث « سمشلا علطت ىتح ىلاعت هللا ركذي دعق مث « ةعامج يف رجفلا ىلص
 دا ,E ES نيتعكر

 . ركفلاو « ةءارقلاو « ركذلاو . ءاعدلا : اعبرأ هتقو فئاظو نكيلو

 ىدؤيل ريخلا نع لغاوشلا لغشو < عطاوقلا عطق يف ركفتيلو « هنكم ‹ هنكمأ امب تأيلو

 : هركش رفوتيل ىلاعت هللا معن يف ركفتيلو ¢ هموي فئاظو

 تاعاس ثالث يضمب كلذو . ىحضلا ىلا سمشلا عولط نيب ام : يناثلا درولا

 هيفو في رش تقو اذهو « عبرلا وهو « ةعاس ةرشع يتنثا راهنلا ضرف اذا « راهنلا نم

 (”ىحضلا ةالص : (مهادحإ : ناتفيظو
 سلجم روضح وأ « ةزانج عييشت وأ < ‹ ضيرم ةدايع نم سانلاب قلعتي ام : ةيناثلاو

 « ركذلاو ةءارقلاب لغاشت كلذ نم ًائيش لعفي مل ناو . ملسم ةجاح ءاضق وأ < ملع

 ¢ تقرولا اذه يف ةفيظولاو )2 لاوزلا ىلا ىحضلا تقو نم : : ثلاثلا درولا

 يومآ ةدايزو 6 ةعبرألا ماسقألا

 هللا ركذ سني الو « ةقفشو ةحيصنب عنصيلف « ةعنص بحاص ناك ناو « ةنامأو قدصب رجتيلف ًارجات ناك نإف « قوسلا روضحو « شاعملاو بسكلاب لاغتشالا : امهدحأ

 . نسح ثيدح : لاقو « یذمرتلا هاور )ع(

 نامث هيف لقن ام اهرثكأف . اهتاعكر ددع امأ . اهلضاوفو لاعفالا مئازع نم اهيلع ةبظاوم اف : « ءايحالا » يف يلازغلا لاق (؟)
 تاعكر نامث ىحضلا ىلص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ امههنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع تخأ ءىناه مأ تور « تاعكر

 ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ تركذ اهناف < , اهنع هللا يضر ةشئاع امأف < اهريغ ردقلا اذه لقني ملو . نهنسحو نهلاطأ
 ديزي دقو اهنع صقني ال ةعبرألا ىلع بظاوي ناك هنأ يأ ةدايزلا دحت ملف « هللا ءاش ام ديزيو ًاعبرأ ىحضلا يلصي
 دقف اهتقو امأو . تاعكر تس ىحضلا يلصي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ن نأ درفم ثيدح ىف يورو . تادايز
 ىلصو ماق تعفتراو سمشلا تقرشا اذإ نيتقو يف ًاتسىحضلا يلصيناك ملسوهلآو هيلعمللا یلص هنأ هنع هللا يضر يلع ىور

 قرشلا بناج نم ء اسلا عبر يف تناكو سمشلا تطسبنا اذاو < « يتأيس امك راهنلا داروأ ¿ نم يناثلا درولا لوأ وهو نيتعكر

 نإف . رصعلا ةالص ءازاي هعبر راهنلا نم ىضم اذا, يناثلاو حمر فصن ديق سمشلا تعفترا اذا, نوكي امنا لوألاف ًاعبرأ ىلص

ETىلا سمشلا ول ا اج تسلم لعب  
 ام ىلإ سمشلا عافترا تقو نمو . تاقوالا لضفأ اذهو . بورغلا ىلا,لاوزلا نيب ام فصتنم ىلع رصعلا نأ اك . لاوزلا
 . ةلمجلا ىلع ىحضلل تقو لاوزلا لبق
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 مايص ىلع روحسلا نيعي امك « ليللا مايق ىلع نيعت امم اهنإف « ةلوليقلا : يناثلاو

 لوخد لبق ةالصلل دادعتسالا ردقب لاوزلا لبق هابتنالا يف دهتجيلف مان نإف . راهنلا

 . تقولا

 كلذ نم ماني نأ لادتعالاف « ةعاس نورشعو عبرأ راهنلاو ليللا نأ : ملعاو

 رثكأ مان نمو « هندب بارطضا نمأي مل كلذ نم لقأ مان نمف « تاعاس نامث وهو « ثلثلا

 نم لب « راهنلا يف همونل هجو الف ليللا يف كلذ نم رثكأ مان اذاف « هلسك رثك كلذ نم

 . راهنلا يف صقن ام ىفوتسا هنم صقن

 داروأ رصقأ وهو « رهظلا ةالص نم غارفلا ىلا لاوزلا نيب ام : عبارلا درولا

 موقي مث . هلوق لثمب هبيجي نأ نذؤملا نذأ اذا تقولا اذه يف هل يغبنيف . اهلضفأو راهنلا

 مث . لقنيح حتفت ءامسلا باوبأ ناف « نهليطي نأ بحتسيو « تاعكر عبرأ يلصيف

 . عبرأب اهدعب عوطتي مث . اهتنسو رهظلا يلصي

 لاغتشالا تقولا اذه يف هل بحتسيف . رصعلا ىلا كلذ دعب ام : سماخلا درولا

 . ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا لامعألا لضفأ نمو . ريخلا نونفو « ةالصلاو « ركذلاب

 اذه يف سيلو . سمشلا رفصت نأ ىلا رصعلا تقو لخد اذا : سداسلا درولا

 ماسقألاب لغاشتي مث « رصعلا ضرف مث « نيناذألا نيب تاعكر عبرأ ىوس ةالص تقولا

 . مهفتلاو ربدتلاب نارقلا ةوالت هيف لضفألاو « لوألا درولا يف اهركذ قبس يتلا ةعبرألا

 لاق . فيرش تقو وهو < برغت نأ ىلا سمشلا رارفصا نم : عباسلا درولا

 اذه يف بحتسيف « راهنلا لوأ نم يشعلل ًاميظعت دشأ اوناك : هللا همحر يرصبلا نسحلا

 . ةصاخ رافغتسالاو حيبستلا تقولا

 دقف « هسفن بساحيو هلاوحأ دبعلا ظحالي نأ يغبنيف راهنلا داروأ يهتنت برغملابو

 . اهداحا ءاضقناب اهتلمج يضقنت مايأ رمعلا نا ملعيلو . ةلحرم هقيرط نم تضقنا

 ركفتيلو . كضعب ىضم كموي ىضم اذإ « مايأ تنأ امنإ « مدآ نبا اي : نسحلا لاق

 هناحبس هللا ركشيلف « هرابن يف ريخلا ىلع رفوت دق هنأ ىأر ناف « هسمأ هموي ىواس له

 يف طيرفتلا نم قبس ام يفالت ىلع مزعيلو بتيلف « ىرخألا نكت ناف « قيفوتلا ىلع ىلاعتو

 ةيقب ءاقبو « همسج ةحص ىلع ىلاعت هللا ركشيلو « تائيسلا نبهذي تانسحلا نإف « ليللا

 يضقني ال نأ نوبحتسي فلسلا نم ةعامج ناك دقو « ريصقتلا كاردتسا اهيف نكمي هرمع نم

 . ريخ لك نم نكمأ ايف نودهتجيو « ةقدص نع الإ موي
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 ليللا داروأ ركذ
 برغملا ىلص تبرغ اذإف . ءاشعلا تقو ىلا سمشلا تبرغ اذا : لوألا درولا

 : ىلاعت هلوق يف هنع هللا يضر سنأ نع يور دقف « نيءاشعلا نيب ام ءايحاب لغتشاو

 4 نوققني مُهانقْرَراَمِمَو اعَمْطَو ًاَفْوَح مُهْبَر َنوُعُْدَي عجاَضَملا نع مُهُبوُنُج ْىَفاَجَنَت اء
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىف تلزن ةيآلا هذه نأ . [ ٠١ : ةدجسلا ]

 دعب ىلص نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « ةريره يبأ نعو

 . « ةنس ةرشع يتنثا ةدابعب هل نلدع . ءوسب نهنيب اميف ملكتي ملو تاعكر تس برغملا

 . ”ىذمرتلا هاور

 نيب يلصي نأ بحتسي « مونلا تقو ىلا,رمحألا قفشلا ةبوبيغ نم : يناثلا درولا
 كرابت و [ ١ : ةدجسلا ]4 باتكلا ُليِزَنَت ملا طب : هتءارق يف نكيلو . هنكمأ ام نيناذألا

 ال ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقف . [ ١ : كرابت ]€ ُكّلُملا هديب ىنا

 . امهأرقي ىتح ماني

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ . هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع « رخآ ثيدح يفو

 . “( ةقاف هبصت مل ةليل لك ةعقاولا ةروس أرق نم » : لاق ملسو

 يف هريخأت نإف « ليللاب مايقلا هتداع ناك نم الا, « مونلا لبق رتولا : ثلاثلا درولا

 هللا ىلص هللا لوسر رتوأ دق ليللا لك نم : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق . لضفأ هقح

 قفتم . رحسلا ىلا هرتو ىهتناف « هرخآو < هطسوأو . ليللا لوأ نم 3 ملسو هلاو هيلع

 . تارم ثالث « سودقلا كلملا ناحبس » : رتولا دعب لقيل مث . هيلع

 نسحو هبادآ تيعور اذار هنأل , داروألا نم هانددع امناو « مونلا : عبارلا درولا

 دمحم تعمسو « معثخ يبأ نب رمع نع بابح نب ديز ثيدح نم الا هفرعن ال بیرغ ثيدح اذه : لاقو ( 48 ) مقر 0(

 . ًادج هفعضو ثيدحلا ركنم معثخ يبأ نبا هللا دبع نب رمع : لوقي يراخسلا ليع امسا نبا

 اذه دروأ مث . فرعي ال ةركن : « نازيملا » يف يبهذلا لاق . عاجش وبأ هدنس يفو « ناميالا بعش » يف يقهيبلا هجرخأ (۲)

 ًاعبت يعليزلا لاقو . ركنم ثيدح اذه : دمحا لاق « للعلا » ىف ىزوجلا نبا لاق . دوعسم نبا نع هثيدح نم ربخلا

 .دمحأ هركذ امك « هنتم ةراكن يناثلا . هريغو ينطقرادلا هنيب اك عاطقنالا : اهدحأ . هوجو نم لولعم وه : عمجل

 « هئباو . متاح وبأو . دمحأ هفعض ىلع عمجأ دقو هبارطضا : عبارلا . يزوجلا نبا لاق امك هتاور فعض : ثلاثلا

 : مهريغو يقهيبلاو٠ ينطقرادلاو

 ١؟



 امك يتمون يف بستحأل ينا, : هنع هللا يضر ذاعم لاق دقو . ةدابع بستحا هب درصقملا

 نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع تور امل « ةراهط ىلع ماني نأ : مونلا بادآ نمف

 . ةالصلل هءوضو أضوتي ماني نأ دارأ اذا ناك ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر .

 يف اهب جرعي حاورألا نإ : امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 . شرغلا دنع دجس ارهاط اهنم ناك امف . شرعلا دنع دوجسلاب رمؤتف ءامسلا ىلا اهمانم

 . شرعلا نع ًاديعب دجس رهاطب سيل ناك امو

هطي نأ هرهاظ رهط نمل يغبني هنأل . همون لبق بوتي نأهبادآ نمو
 امبر هنأل . هنطاب ر

 . همون ىف تام

 ةئيطخ ` ىلع مزعي الو . هملظ يوني الو « ملسمل هبلق يف شغ لك ليزي نأ : اهنمو

 . ظقيتسا اذا

 يف نآل ءهدلع ةبوتكم هتيصوو الا هب ىصوي ءىش هل نم تيبي ال نأ : اهنمو

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم « نيحيحصلا ١

 ةبوتكم هتيصوو الا نيتليل تيبي . هيف يصوي ءيش هل ملسم ءىرما قح ام » : لاق هنأ

 . ( هدنع

 . مونلا يف ديزي هنإف . كلذب ًامعنتم شارفلا ديهمت يف غلابي ال نأ ًاضيأ هل يغبنيو
 . « ةليللا يتالص هتأطو ينتعنم » : لاقف هشارف هل ينث ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ناف

 . ةبلغ الا نوماني ال فلسلا ناك دقف . مونلا هبلغي ىتح ماني ال نأ يغبنيو

 ىلع ماني نأ . كلذ يف ثيداحألا نم درو امب وعدي نأو ةلبقلا لبقتسي نأ هبادآ نمو

 هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور ام كلذ يف ءاج اممف . نميألا هبنج

 ال هنإف . هرازا ةلخادب هضفنيلف هشارف ىلا, مكدحأ ىوأ اذا. » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع

 . ( هذعب ثدح ام ىردي

 تكسمأ نا, . هعفرأ كبو يبنج تعضو يبر كمساب » : لقيلف هبنج عضو اذإف
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 يف هاجرخأ « نيحلاصلا كدابع هب ظفحت امب "'اهظفحاف اهتلسرأ ناو . اهل رفغاف يسفن
 . ؛ نيحيحصلا 0

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ  ةشئاع ثيدح نم « ًاضيأ « نيحيحصلا ١ يفو

 نم عاطتسا ام امهب حسم مث . سالا برب ْدوُعَأ لقط 4 ىَلقلا َبَربْدوُعَأ لث و ذأ ا
 . تارم ثالث كلذ لعفي < هدسج نم لبقأ امو . ههجوو هسأر ىلع امهب أدبي « هدسج

 كقش ىلع عجطضا مث « ةالصلل كءوضو ًاضوتف . كعجضم تيتأ اذا,» : لاق ملسو
 ىرمأ تضوفو 3 كيلا, يهجو تهجوو 3 كيلا. يسفن تملسأ مهللا ١ لق مث نميألا

 ‹ كيلإ الا كنم اجنم الو أجلم ال . كيلا, ةبهرو ةبغر « كيلا, يرهظ تأحلأو . كيلا,
 ىلع تم كتليل يف تم نا, كنإف . تلسرأ يذلا كيبنبو تلزنأ ىذلا كباتكب تنما

 . « ًاريخ تبصأ تحبصأ ناو « ةرطفلا

 : ةمطافلو هل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ . هنع هللا يضر يلع نعو
 هادمحاو . نيثالثو ًاثالث هللا احبسف . امكشارف ىلا امتيوأ وأ امكعجاضم امتذخأ اذا »
 . هيلع قفتم « مداخ نم امكل ريخ وهف « نيثالثو ًاعبرأ هاربكو ٠ نيثالثو أثالث

 اذا : هل لاق ًاناطيش نأ هيفو . روهشم ناضمر ةاكز ظفح يف ةريره يبأ ثيدحو
 كبرقي الو . ظفاح هللا نم كيلع لازي نل هنإف . يسركلا ةيآ ًارقاف كشارف ىلا, تيوأ
 وهو كقدص دق هنا. امأ » : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأف 5 ناطيش

 . « بوذك

 : لاق هشارف ىلا, ىوأ اذا ناک ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ملسم دارفأ يفو
 . « ىوؤُم الو هل يفاك ال نمم مكف « اناواو انافكو < اناقسو انمعطأ ىذلا هلل دمحلا »

 مهللا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاعدب عديلف < دجهتلل ظقيتسا اذإف
 . قحلا تنأ دمحلا كلو . نهيف نمو ضرألاو تاومسلا ميق تنأ . دمحلا كل انبر
 . قح دمحمو . قح نويبنلاو . قح رانلاو « قح ةنجلاو . قح كؤاقلو < قحلا كدعوو

 توما اهيلع ىضق يتلا كسميف . اهمانم يف تمت مل يتلاو اهتوم نيح سفنالا وتي هللا $ : ىلاعت هلوق ىلا ةراشا هذه 0(
 . 4 ىمسم لجأ ىلا ىرخألا لسريو
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 كبو « تبنأ كيلاو . تلكوت كيلعو . تنمآ كبو . تملسأ كل مهللا . قح ةعاسلاو

 « تنلعأ امو تررسا امو « ترخأ امو تمدق ام يل رفغاف . تمكاح كيلاو . تمصاخ

 « تنأ الار هلار ال ء رخؤملا تنأو « مدقملا تنأ « ينم هب ملعأ تنأ امو » : ةياور يفو

 . هيلع قفت

 هناسل ىلع يرجي ام لوأو . ىلاعت هللا ركذ مونلا دنع همالك رخآ نوكي نا دهتجيلو

 . ناميالا ىلع ناتمالع ناتاهف . ىلاعت هللا ركذ ظقيتلا دنع

 ىقبي نأ ىلإ لوألا فصنلا يضمب لخدي : ليللا داروأ نم سماخلا درولا

 هللا لوسر تلأس : هنع هللا يضر رذوبأ لاق . فيرش تقو كلذو « هسدس ليللا نم

 فوج وأ ليللا فصن » : لاقف ؟ لضفأ ليللا ةالص يأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . « “"هلعاف ليلقو . ليللا

 ىلاعت هللا ىحوأف ؟ كل موقأ ةعاس ةيأ « بر اي : لاق مالسلا هيلع دواد نأ يورو

 ولخأو يب ولخت ىتح ليللا رطش يف مق نكلو « هرخآ الو ليللا لوأ مقت ال دواد الآ

 . كجئاوح ّيلإ عفراو « كب

 يف يور امك ۰ نارمع لاب ةروس رخآ نم تايآ رشعلا أرق . دجهتلا ىلإ, ماق اذإف

 هئاعد نم قبس امب عديلو « كلذ لعف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « نيحيحصلا د

 امل , نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتفتسي مث « ليللا نم همايق دنع ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 ماق اذا, » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور

 , ىنثم ىنثم يلصي مث « ملسم هاور « نيتفيفخ نيتعكرب أدبيلف « ليللاب يلصي مكدحأ
 ةعكر ةرشع ثالث ليللا نم يلصي ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور ام رثكأو

 . عبس نهلقأو « رتولا عم

 : ىلاعت هللا لاق . رحسلا تقو وهو ريخألا سدسلا : ليللا نم سداسلا درولا

 . [ 16 : تايراذلا ]4 نو َرْفْعَتْسَي مُه ٍراَحْسألاِبو

ثوي مل يمذجلا ملسم وبا هدنس يفو . ۴٠١ ص « ليللا مايق » ىف يزورملا رصن نب دمحمو « هيوجنز نب ديمح هجرخأ )1(
 ريغ هق

 يأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس : لاق ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا الا ةع املا ىور اب ىوقتي نکل . نابح نبا
 هنا ةسبع نب ورمع ثيدح نم هريغو ( م٤ ) يذمرتلا ىور امبو « ليللا فوج يف ةالصلا » : لاق ؟ لضفأ ةالصلا

 نوكت نأ تعطتسا نإف . رخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ ٠ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس

 . ةيرخ نباو ىذمرتلا هححصو . نسح هدنسو « نكف ةعاسلا كلت ىف ىلاعت هللا ركذي نم
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 .٠ ةروضحم ليللا رخا لجرلا ةءارق نإ, 3 ثيدحلا يفو

 نأ ىرأ تنك ام : لاقف . مئان وه راع ضير ادب لور ىلا سيراطماو

 . رحسلا تقو ماني ًادحأ

 رمع نبا نع ىورو . لجو زع هللا رفغتسيلف . رحسلا ةالص نم ديرملا غرف اذإف
 . كلذ لعفي ناك هنأ امهنع هللا ىضر

 لاوحألا فالتخاب داروألا فالتخا ىف لصف

 وأ « ًادباع نوكي نا اما. : لاوحأ ةتس نمولخي ال ةرخآلا قيرطل كلاسلا نأ : ملعأ

 نع هب الوغشم لجو زع هللا ةبحمب اقرغتسم وأ . ًافرتحم وأ .ًايلاو وأ 6 ًايلعتموأ . ًالاع

 . هريغ

 ام لمعتسي اذهف . دبعتلا ىلإ اهلك لاغشألا نع عطقنملا وهو : دباعلا : لوألا
 , ةفلتخم فلسلا نم نيدبعتملا لاوحأ تناك دقف . هفئاظو فلتخت دقو . داروألا نم انركذ

 . ًاثالثوأ « نيتمتخ وأ « ةمتخ موي يف متخي ىتح . ةوالتلا هلاح ىلع بلخي ناك نم مهنمف

 فاوطلا رثكي نم مهنمو « ةالصلا رثكي نم مهنمو . حيبستلا رثكي نم مهيف ناكو

 ٠ . تيبلاب

 ؟ داروألا هذه نم تاقوألا رثكأ هيلا فرصي نأ ىلوألا اف : ليق ناف

 ترسع امبر نكلو . عيمجلا عمجي ب ربدتلا عم ئاق ةالصلا ىف نآرقلا ةءارق نأ ملعاف

 ةيكزت داروألا دوصقمو < صخشلا لاح فالتخان فلتخي لضفألاو . كلذ ىلع ةبظاوملا

 ليسا هيلع ظافر دشا E هريهطتو بلقلا

 . هريغ ىلا هنع لقتنا

 ف هتدجو اذاو 3 عكرت الف مايقلا ىف كبلق تدجو اذاف : ىنارادلا ناهلس وبأ لاق

 . عفرت الف عوكرلا

 « فينصت وأ . سيردت وأ « ىوتف يف هملعب سانلا عفتني يذلا : ملاعلا : يناثلا

 ‹ بتكلا ىف ةعلاطملا ىلإ جاتحي هنإف دياعلا بيترت فلاخي داروألا ف هبيترتف . ريكذت وأ

 دعب هب لغتشي ام لضفأ وهف « كلذ ىف تاقوألا قرغتسا ناف . ةدافإلاو فينصتلاو

 ىلع نيعيو . ةرحخآلا ىف بغري ىذلا ةدابعلا ىلع مدقملا ملعلاب ينعن امناو . تابوتكملا
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 ال ملعلا يف تاقوألا قارغتسا نأل < هتاقوأ مسقي نأ ًاضيأ ملاعلاب ىلوألاو امر كرس

 داروألاو راكذألاب سمشلا عولط ىلإ حبصلا دعب ام صخي نأ يغبنيف « سفنلا هيلع ربصت ٠

 نكي مل نإف « ميلعتلاو ةدافإلا ف ىحضلا ىلإ سمشلا عولط دعب ام مث ء انركذ ام ىلع -

 غارفلا دعب بلقلا ءافص ناف . مولعلا يف ريكفتلا ىلا نامزلا كلذ فرص « ملعتي نم هدنع ٠

 ةوحض نم مث . تالكشملل نطفتلا ىلع نيعي ايندلا مومهب لاغتشالا لبقو ركذلا نم

 وأ . ةراهط وأ « لكأ تقو يف الا, كلذ كرتي ال , ةعلاطملو فينصتلل رصعلا ىلإ راهنلا

 وأ ‹ ريسفت نم هيلع أرقي ام عامسب سمشلا رارفصا ىلإ رصعلا نمو « ةلوليق وأ « ةبوتكم
 . حيبستلاو رافغتسالاب لغتشي بورغلا ىلا رارفصالا نمو < عفان ملع وأ « ثيدح

 لمع يف ثلاثلاو « ريكفتلاب بلقلا لمع يف يناثلاو « ناسللا لمع نم لوألا هدرو نوكيف

 ‹ ديلاو نيعلا حورتتل عمسلا لمع يف رصعلا دعب عبارلاو « خسنلاو ةعلاطملاو ديلاو نيعلا

 . نيعلاب ارضأ امبر رصعلا دعب خسنلاو ةعلاطملا ناف

 ةثالث همسقي ناك هناف . هللا همحر يعفاشلا ةمسق هيف ةمسق نسحأف : ليللا امأو

 ‹ فيصلا امأف « مونلل ثلاثلاو « ةالصلل يناثلاو , ملعلا ةباتكل لوألا ثلثلا : ءازجأ

 . راهنلاب مونلا رثكأ ناك اذا. الا, . كلذ لمتحي ال امبرف

 , لفاونلاو راكذألاب لغاشتلا نم لضفأ ملعتلا نإف : ملعتملا لاح : ثلاثلا

 ملاعلا لغتشي نيح ةدافتسالاب لغتشي هنكل « داروألا بيترت يف ملاعلا مكح ملعتملا مكحو

 ناك ماوعلا نم ناك نإف « فينصتلاب ملاعلا لغتشي نيح خسنلاو قيلعتلابو « ةدافالاب

 . اهب عوطتملا داروألاب هلاغتشا نم لضفأ ظعولاو ملعلاو ركذلا سلاجم هروضح

 ‹ نيملسملا رومأ يف رظنلل يلوتملا وأ « يضاقلاو « مامإلا لثم : يلاولا : عبارلا

 داروألا نم لضفأ صالخإلا دصقو عرشلا قفو ىلع مهضارغأو نيملسملا تاجاحب همايقف

 مث . تابوتكملا ىلع راهنلا يف رصتقي نأ يغبنيف . اهعفن ىدعتي ةدابع هنأل « ةروكذملا

 . ليللا داروأب عنقيو « كلذ يف نامزلا يقاب غرفتسي

 قرغتسي نأ هل سيلف « هلايعل وأ هل بسكلا ىلإ جاتحم وهو : فرتحملا : سماخلا

 دواع هيفكي ام هل لصح اذإف . ركذلا ماود عم بسكلا يف دهتجي لب « دبعتلا ىف نامزلا

 . داروألا

 بلقلا روضح تابوتكملا دعب هدرو اذهف : هناحبس هللا ةبحمب قرغتسملا : سداسلا

 . هدرو نم ديري ام ىلا, هكرحي وهو « ىلاعت هللا عم
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 : » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل « داروألا ىلع موادي نأ يغبنيو

 . ةميد هلمع ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو . « لق ناو همودأ ىلاعت هللا ىلا لمعلا

 همايقل ةرسيملا بابسألاو هلضفو ليللا مايق يف باب
 كلذ وحنو

 . [ 1١ : ةدجسلا ]4 عجاَضملا نع مموج فاجن إف : ىلاعت هللا لاق

 نيحلاصلا بأد هناف « ليللا مايقب مكيلع » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 ثيداحأ هلضف يفو « مثإلا نع ةاهنمو . تائيسلل ةرفغمو . مكبر ىلا ةبرق وهو « مكلبق

 ةر

 فوج ىف ة ل 1 ل ا ل

 ا

 ليللا مايقل ةرسيملا بابسألا يف لصف

 . هل ةرسيملا هطورشب مايقلل قفو زم الا بعص ليللا مايق نأ : ملعا

 . نطاب اهنمو . رهاظ بابسألا نمف
 ال ا نيد رلا رقع ا لوقي مهضعب ناك . لكألا رثكي ال نأف : رهاظلا امأف

 . ًاريثك اورسختف « ًاريثك اومانتف ًاريثك اوبرشتف ًاريثك اولكأت

 . ةقاشلا لامعألاب راهنلاب هسفن بعتيال نأ : اهنمو

 . ليللا مايق ىلع نيعت اهناف « راهنلاب ةلوليقلا كرتي ال نأ : اهنمو

 . رازوألا بنتجي نأ اهنمو

 . هتبنذأ بنذب رهشأ ةسمخ ليللا مايق تمرح : يروثلا لاق

 : ةنطابلا تارسيملا امأو

 . ايندلا لوضف نع هضارعاو . عدبلا نم هولخو . نيملسملل بلقلا ةمالس اهنمف

 . لمألا رصق عم بلقلا مزلي بلاغ فوخ : اهنمو
 . ليللا مايق لضف فرعي نأ : اهنمو
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 « هبر ىجان ماق اذا هنأب ناميإلا ةوقو « ىلاعت هلل بحلا كلذ ىلع ثعاوبلا فرشأ نمو

 : مايقلا لوط ىلع ةاجانملا هلمحتف < هدهاشمو هرضاح هنأو

 الولو . مهوم يف وهللا لهأ نم ذلأ مهليل يف ليللا لهأ :هللاهمحر ناهلس وبأ لاق

 . ايندلا ىف ءاقبلا تببحأ ام ليللا

 ةعاسل ليللا يف نا. » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ملسم حيحص » ىفو

 . « ةليل لك كلذو . هايا, هاتآ الا ًاريخ اهيف هللا لأسي ملسم دبع اهقفاوي ال

 : بتارم ليللا ءايحإو

 نسحأو فلسلا نم ةعامج نع ًاضيأ يورم وهو . ليللا فصن موقي نأ : ةيناثلا

 . هنم ريخألا سدسلاو . ليللا نم لوألا ثلثلا ماني نأ اذه يف قيرطلا

 سدسلاو . لوألا فصنلا ماني نأ يغبنيف < ليللا ثلث موقي نأ: ةثلاثلا ةبترملا

 . مالسلا هيلع دواد مايق وهو .ريخألا

 « ليللا فصن ماني ناك « دواد ةالص هللا ىلإ ةالصلا بحأ » : « نيحيحصلا » ىفف
 هجولا نم ساعنلا راثآب بهذي هنأل « نسح ليللا رخآ مونو < « هسدس مانيو . هثلث موقيو

 . هترفص للقيو « ةادغلاب

 يف ناك ام كلذ نم لضفألاو . هسمخ وأ ليللا سدس موقي نأ : ةعبارلا ةبترملا

 ّْ . ريخألا سدسلا هلضفأ : لوقي مهضعبو . ريخألا فصنلا

TTبعص ا ا يياححا  . 

 SS SRST أ

 . فلسلا نم ةعامج قيرط وهو « ةدباكملا دشأ نم اذهو « مان

 هللا لوسر ىرن نأ ءاشن انك اه : هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم « نيحيحصلا » فو

 . هانيأر الإ ايئانهارن نأ ءاشن اذك امو . هانيأر الإ لبللا نم ايلبضم ملو هلآو ةيلع هللا ىلع

 ظقيأ ليللا رخآ نم ناك اذإ ىتح . هللا ءاش ام ليللا نم يلصي هنع هللا يضر رمع ناكو

 : ةالصلا ةالصلا : : لوقيف « هلهأ
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 لوط نم ليللا اذه داوس ىف هللا نم نويحتسي ًاماوقأ تكردأ : كاحضلا لاقو

 . يقابلا ماق « هيتناو ٠ مونلا نم هظح ذخأ اذاف 5 ليللا لوأ ماني نأ :ء ىناثلا قيرطلا

 مل : ينعي .  اهلقأ مل تهبتنا اذاف . ةمون لوأ يه امنا : ىروثلا نايفس لاق

20 

 يبنلا نع انيور دقف . نيتعكر وأ تاعكر عبرأ رادقم موقي نأ : ةسداسلا ةبترملا

 اولص . ًاعبرأ اولص . ليللا نم اولص » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . ثيدحلا . . . 2( نيتعكر 1

 ظقيتسا نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « دواد يبأ ننس ١ فو

 ًاريشك هللا نيركاذلا نم ذكتليل ابتك < نكر اج الف هنا ما ظفناو ليلا نم

 ‹ نيتعكر اولص : لوقيو « ليللا مايقب هلهأ رمأي فرصم نب ةحلط ناكو . « تاركاذلاو

 ش . رازوألا طحت ليللا فوج يف ةالصلا ناف

 ٍمايقلا بعص ناف < هيلع لهسي ام هسفنل ديرملا ريختيلف < ليللا ةمسق قرط هذهف

 ااف نوكلا» ءرحّسلا دروو نيءاشعلا نيب ام ءايحاي لخي نأ يغبني الف ليللا طسو ىف هيلع

 . ةعباس ةبترم هذهو . نيفرطلا يف

SS ا 

 لبقتسم سلجيلف « ةالصلا هيلع تلقثو « ليللا ىف ةراهطلا هيلع تبعص نم امأف

 نمو . عجطضم وهو عديلف سلجي مل ناف . ردق امهم عديلو , ىلاعت هللا ركذيلو . ةلبقلا
 . ثيدحلا يف كلذ درو دقف . ىحضلا ةالص دعب هب تأيلف ٠ هتافو مونلا هبلغف درو هل ناك

 ىلص هللا لوسر نأ « نيحيحصلا ١ يفف ٠ اهكرتي نأ ليللا مايقب ةداعملا دلو :

 كرتف ليللا موقي ناك ‹ ثالف لثم نكت ال » : ورمع نب هللا دبعل لاق ملسو هلاو هيلع هللا

 )١( هاسرم نسخا نع نايللا مايك 4 رحت رو امانا تعش رتججبلا هاو ر فيعص هددسأ . ١ 3 : 5 11 4



 ةلضافلا مايألاو يلايللا نايب ف لصف

 الو ةليل ةرشع سمخف « اهؤايحإ بحتسي يتلا لضفلا ديزب تاصوصخلا؛يلايللا امأ
 نمف !؟ حبري ىتمف حبرلا مسوم نع رجاتلا لفغ اذا هنأل . نهنع لفغي نأ ديرملل يغبني
 2 ردب ةعقو اهتحيبص تناك يتلا يهو .ةرشع ةعباسلا ةليللا : ناضمر يف عبس يلايللا هذه

 : رخألا نالا امأو ردقلا ةليل بلطت نهيف ذا, « [ريخألا] رشعلا راتوأ نه ةيقابلا تسلاو

 ةليلو . هنم فصنلا ةليلو « بجر نم ةليل لوأو . ءاروشاع ةليلو < مرحملا نم ةليل لوأف

 اتليلو « ةفرع ةليلو « نابعش نم فصنلا ةليلو . جارعملا ةليل اهناف هنم نيرشعو عبس

 . تبثي ام اهيف سيلو يلايللا هذه ضعبل تاولص درو دقو . 'نيديعلا

 عبس مويو « ءاروشاع مويو « ةفرع موي : ًاموي رشع ةعستف ةلضافلا مايألا امأو

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ليربج هيف طبه موي لوأ وهو « بجر نم نيرشعو

 « ةعمجلا مويو « نابعش نم فصنلا مويو « ردب ةعقو هيف ناك ناضمر نم ةرشع عبس مويو

 مايأ يهو تادودعملا مايألاو « ةجحلا يذ رشع يهو تامولعملا مايألاو ‹ نيديعلا امويو

 . قيرشتلا

 موصلا لئاضف ىف روكذم ريبك لضف

 . قيفوتلا هللابو ‹ تادابعلا عبر رخآ وهو 2 داروألا باتك رخآ

 )١( ردقلا ةليل هيف يذلا ناضمر نم ريخألا رشعلا الا حيحص ثيدح يلايللا نم ةليل ءايحا يف تبثي مل .
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 : باوبأ هيفو تاداعلا عبر باتكلا نم يناثلا عب رلا

 كلذ وحنو ةفايضلاو هيلع عامتجالاو لكألا بادآ يف باب

 . لكألا دعب وه ام اهنمو  لكألا عموه ام اهنمو < هلبق وه ام اهنم « لكألا بادآو

 ولخت ال اهنأل « ثيدحلا يف درو امك « لكألا لبق نيديلا لسغ : لوألا مسقلا نمف

 برقأ هناف « ضرألا ىلع ةعوضوملا ةرفسلا ىلع ماعطلا عضوي نأ كلذ نمو . نرد نم

 ىلا, ىندأ وهو « ةدئاملا ىلع هعفر نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ىلا

 دمتعيو . ىنميلا هلجر بصنيف « ةرفسلا ىلع ةسلجلا سلجي نأ كلذ نمو < عضاوتلا

 الو . لكألاب اعيطم نوكيل ىلاعت هللا ةعاط ىلع ىوقتي نأ هلكأب ىونيو « ىرسيلا ىلع

 ىلص يبنلا لاق . عبشلا نود ةغلبلا ذخأ ةينلا هذه ةحص ةمالعو , طقف معنتلا هب دصقي
 نمقي تالكأ مدآ نبا بسح 5 نطب نم ًارش ءاعو مدآ نبا الم ام » : ملسو هلآو هيلع هللا

 . (مسفنل ثلثو هبارشل ثلثو « هماعطل ثلثف « ةلاحم ال ناك نإف « هبلص

 لبق هدي عفري نأو 2 عئاج وهو الا ماعطلا ىلإ هدي دمي ال نأ ةينلا هذه ةرورض نمو

 نم دوجوملاب ىضري نأ كلذ نمو )2 بيبط ىلا, جاتحي دكي مل كلذ لعف عمو 2 عبشلا

 هلهأ نم ولو ماعطلا ىلع يديألا ريثكت يف دهتجي نأو ‹ هنم ريسيلا رقتحي الو « قزرلا

 . هدلوو

 هللا دمحيو « هلوأ يف هللا مسبب أدبي نأ وهو : لكألا ةلاح بادآلا يف : يناثلا مسقلا

 . هرخا يف ىلاعت

 ىلا هدي دمي ال نأو . اهغضم دوجيو ةمقللا رغصيو ىنميلاب لكأي نأ كلذ نمو

 نوكي نأ الا, « هيلي امم لكأي نأ كلذ نمو . ًالوكأم مذي الو < ىلوألا علتبي ىتح ىرخأ

 . اهذخأ ةمقل تعقو اذإو « عباصأ ثالثب لكأيلو < ةهكافلاك ًاعونتم ماعطلا

 قبط يف ىونلاو رمتلا نيب عمجي الو . راحلا ماعطلا يف خفني ال نأ كلذ نمو

 . بطلا باب يف دوجأ هناف . ماعطلا ءانثأ يف ءاملا برشي الو « لفثو مجع
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 ًاصم صميو . برشلا لبق هيف رظنيو « هنيميب ءانإلا لوانتي نأ برشلا بادا نمو

 نم دابكلا نإف < ابع هوبعت الو ًاصم ءاملا اوضم : هنع هللا يضر يلع نع يور دقف .ًاّبعال

 : ةيبعلا

 . ًاثالث هبرش يف سفنتيو . ًامئاق برشي الو

 . ًاثالث ءانإلا يف سفنتي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « نيحيحصلا » يفف
 سفنلا نوكي نأ ال . سفنتيو هنع ءانالا دعابي نأب . ءانالا يف هبرش يف سفنتي ىنعملاو '

 . ءانالا يف

 عبشلا لبق كسمي نأ وهو « ماعطلا دعب بحتسي ام لكألا بادا نم : ثلاثلا مسقلا
 هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا يفف « هللا دمحيلو . ةصقلا "”تلسي نأو « هعباصأ قعليو

 . اهيلع هدمحيف ةلكألا لكأي نأ دبعلا نع ىضريل هللا نإ » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع

 . "”رمغلا نم هيدي لسغيو . « اهيلع هدمحيف ةبرشلا برشيو

 لكألا يف ةكراشملاو عاتجالا ببسب بادآلا نم ديزي ابف لصف

 ةدايز وأ نس ربكل مدقتلا قحتسي نم هعم ناك اذار الا, لكألا يف ءىدتبي ال نأ كلذ نم

 . عوبتملا وه نوكي نأ الا ‹ لضف

 :تاياجحي قواد و: هو ركعلاب قوملكي لب ماعطلا ىلع اوتكسي ال نأ اهنمو

 . اهريغو ةمعطألا يف نيحلاصلا

 الراو N E لك دصقي نأ كلذ نمو

 |. ضابقنالاب عنصتي الو طسبني لب « لك

 . اويختسي الثل لكألا ةلاح هباحصأ ىلارظني ال نأ كلذ نمو

 مدقي الو . ةعصقلا يف هدي ضفني الف . هريغ نم هرذقتسي ام لعفي ال نأ كلذ نمو

 نع ههجو فرص « هب يمريل هيف نم ًائيش جرخأ اذاو . هيف يف ةمقللا عضو دنع هسأر اهيلا

 a مادكلا نن اهوتلاو جا قلإ
 7 محللا ن رم ةموهزلاو مسدلا  نيتحتفب 4 متحتفب - رمغلا ةفز
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 . ةمسدلا يف لخلا الو . لخلا يف ةمسدلا ةمقللا سمغي الو « هراسيب هذخأو ماعطلا
 . ةقرملا يف اهنم لكأ يتلا ةمقللا ةيقب سمغي الو: هريغ ههركي دقف

 [ناوخالا ىلإ ماعطلا ميدقت يف] لصف

 . ةبقر قتعأ نأ لم يل ا يم لع يتاح نجا

 ۰ شمعألاو م ر وغاب 2 بيطلا ماعطلاو صيبخلا حصي هللا همحر ةمثيخ ناكو

 ۰ . مكل الإ هتعنص امف « اولك : لوقيو

 ا ميدقتلا يف مهنذأتسي الو . فلكت ريغ نم رضح ام مدقيو

 ٠ . هدنع ام عيمج مدقي نأ فلكتلا نمو « ناذئتسا

 2 امهرسيأ راتخا نيماعط نيب ريخ ناو 2 هنيعب ًاماعط حرتقي ال نأ رئازلا بادآ نمو

 يعفاشلا لزن دقف . كلذ ليصحت نع رصقي الو . هحارتقاب رسي .هفيضم نأ ملعي نأ الإ

 . ناولألا نم خبطي امب ةعقر موي لك بتكي ين نارفعزلا ناكو < ينارفعزلا ىلع هللا همحر

 E E e درا الات علا ا ابعحب

 1 هحرف دتشا
۴ 

 4 [نولكأي موق ىلع لخدتال] لصف

هيلع لخدي نأ دولاب ارق نأ ملع اذإ دلل يبني الو
 د ل ‹ م

 ا ل يل رظن . لكألا هولأسف « دصق

 : . لكأي نأ هل زاج « « مهعم هلكأ نوبحي مهنأ

 رس هماعط نم لكأ ذإ هنأ اسلاع هب قو ناکو هدجي ملف قيدص راد لخد نمو

 ١ و كلذب

 [ةفايضلا بادا يف] لصف

 لا شعب لا . قاسفلا نود دايقتأل هتوغدب دصقي نأ الا بادآ نمو

 ا E را

 )١( دوادوبأ هاوز ..( قت الا كماعظ لکأی الو ًانمؤم الا بحاصت ال » : ثيدحلا یو ) ٤۸۳۲ ( ىذمرتلاو ) ۲۳۹۷ ( ,

 . هلع هللا يضر ىردتلا انيعس ىبأ ثيدح نم( ۲۰۴۹ ) نا نيا: هححصو . نسح هدنسو

 وع



 1 ءاينغألا لود ءارقفلا دصقي نأ يغبنيو

 ةعيطقو شاحيالا بجوي مهلامهإ ناف « مهتفايض يف هبراقأ لمهي ال نأ يغبنيو
 ةاهابملا هتوعدب دصقي الو . هفراعمو هئاقدصأ ىف بيترتلا ىعاري كلذكو . محرلا

 رضح اذاروأ « ةباجإلا هيلع قشت هنأ ملعي نم وعدي الو . نينمؤملا بولق ىلع رورسلا

 . بابسالا نم ببسب نيرضاحلاب ىذأت
 ملسملا هاعد اذا ةبجاو اهيلع ةباجالاف « سرع ةوعد تناك ناف « ةباجإلا بادا امأو

 ةباجالاب ينغلا صخي ال نأ يغبني مث « ةزئاج يهف « هريغل تناك ناو « لوألا مويلا يف

 نأ ملعو اعوطت ناك ناف ١ رضحي لب 2 امئاص هنوكل ةوعدلا نم عنتمي الو ‹ ريقفلا نود

 . رطفيلف ملسملا هاخأ رسي هرطف

 7 ةمرحم شرف ةُمَث ناك اذا كلذكو )0 ةباج الا نم عنتميلف ًامارح ماعطلا ناك نإ اماف

 وأ اعدت وأ ًاقساف وأ ًاملاظ يعادلا ناك اذا كللذكو 3 ةروص وأ رامزم وأ 3 اا أ

 هتوعذب 1 اذن

 « ةنسلاب ءادتقالا هب ىوني لب . لكألا سفن ةوعدلا ىلإ ةباجالاب دصقي ال نأ ىغبنيو

 : ریتم اذه عنتما

 رادلا بحاص هل نيع ناو « ردصتي الو « رضح اذا, هسلجم يف عضاوتي نأ يغبنيو

 ىلع ليلد هنإف < , ماعطلا هنم جرخي يذلا ناكملا ىلا رظنلا رثكي الو « هدعتي مل ًاناكم

 : ورشا

 [ماعطلا راضحا بادا ىف] لصف

 : بادآ ةسمخ هلف ماعطلا راضحإ امأو

 . فيضلا ماركا نم كلذف « هليجعت : لوألا

 RE )2 بطلا باب يف حلصأ كلذو < اهريغ لبق ًالوأ ةهكافلا مدع : يناثلا

 . [۲۲ « ۲۱ : ةعقاولا]4 َنوُهَتْشَي امم ريط محلو # نو َرْيَحَتَي امم َةَهَكاَفَو هع : ىلاعت

 دعب ماعطلا لضفأ مث « يوشملا ًاصوصخ « محللا ةهكافلا دعب مدقي ام لضفأ مث

 بص رمألا ةلمكتو « درابلا ءاملا برشب تابيطلا هذه متتو < ىولحلا مث < ديرثلا محللا
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 . ةرضاحلا ناولألا عيمج مدقي نأ : ثلاثلا
 2 3 كح

 . مهيديأ اوعفري ىتح ءافيتسالا نم مهنكمي لب اهعفر ىلا, ردابي ال نأ : عبارلا

 يف صقن ةيافكلا نم ليلقتلا نإف . ةيافكلا ردق ماعطلا نم مدقي نأ : سماخلا

 .٠ ةءورملا

 فيضلا دارأ !ذإف . ماعطلا ميدقت لبق مهبيصن تيبلا لهأل لزعي نأ يغبنيو

 نمو فيضلا ماركا نم كلذو . ةنس هنإف .. راذلا باب ىلا هعم جرخي نأ يغبني فارصنالا

 . ةدئاملا ىلعو جورخلاو لوخدلا دنع ثيدحلا بيطو . هجولا ةقالط ماركالا مامت

 نم كلذف , ريصقت هقح يف ىرج ناو سفنلا بيط جرخي نأ يغبنيف فيضلا امأو

 . ةماقالا ردق

 كح هلع دلع ١ 1



 هب قلعتي امو هباداو حاكنلا باتك

 هيفو « لئاضفلا ريثك « هيلا بودنم « بحتسم حاكنلا نأ يف ءاملعلا فلتخي ال

 ْ ش : دئاوف

 يعسلاب ياكل هللا ةبحم دئاوف هيفو . لسنلا ءاقب دخلا نأل ءدلولا :

dd كلذل 

 . هتاهابم هب نم ريثكت يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحم بلط هيفو

 "”ريغصلا دلولا تومب ةعافشلاو حلاصلا دلولا ءاعدب كربتلا بلط هيفو

 .. ةوهشلا لئاوغ عفدب ناطيشلا نم نصحتلا : : حاكنلا دئاوف نمو . ٠

 ةجوزلا ةطلاخمب اهسانيإو ؛ سفنلا حيورت هيفو

 2 ESA ب لفكتلاو « لزنملا ريبدت نع بلقلا غيرفت : اهنمو

 ٠ ةدحولا عم كلذ رثكأ هيلع رذعتي ناسنالا ناف ٠ شيعلا بابسأ ةئيهتو يناوألا فيلنتو

 ىلع نوع ةحلاصلا ةأرملاف . . لمعلاو ملعلل غرفتي ملو . هتاقوأ رثكأ عاضل هب لفكت ولو

 : بلقلل لغاوش بابسألا هذه لالتخا ذأ 3  ةقيرطلا هذهبا نيدلا

 قوقحب مايقلاو . ةيالولاو ةياعرلاب اهتضايرو سفنلا ةدهاجم : ًاضيأ هدئاوف نمو
 نهحالصا يف يعسلاو . نهنم ىذألا لامتحاو . نهقالخأ ىلع ربصلاو . لهألا

 ةيبرتب مايقلاو . نهلجأل لالحلا بسك يف داهتجالاو . نيدلا قيرط ىلا نهداشراو

 2. ميظع ةياعرلا لضفو 3 ةيالوو ةياعر اهناف ٠ لضفلا ييظع لامعا ملم كو 5 دالوألا

 E ةاساقمو ¢ اهقحب مايقلا نع روصقلا نم فاخي نم اهنم زرتحي امناو
1 

 . لجو زع هللا ليبس يف داهجلا

 قارا 0 ا و ف نتا نع . ملسم دارفأ يفو

 ىلع فهلا راكد 8 sS ةبقر يف هتقفنأ رانيدو « هللا ليبس

 1 « كلهأ ىلع هتقفنأ ىذلا اهلضفأ .٠ كلهأ

 . قشمدب نايبلا زاد عبط . نبنحلا جلل« بتاضصملا اها ةت و قنا (1)
 5 وف ي . 3 7 5
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 [حاكنلا تافا يف] لصف

 : تافآ 0 يفو

yT 

 . يفو < نهاذأو نهقالخأ ىلع ربصلاو . ءاسنلا ر وا : ةيناثلا

 . هتيعر نع لو ؤسم وهو عار لجرلا نأل . رطخ كلذ

 هراهنو هليل يضقنيف . لجو زع هللا ركذ نع هنولغشي دلولاو لهألا نوكي نأ : ةثلاثلا

 ؛«تافأآلا عماجم هذهف ٠ . اهل لمعلاو ةرخآلا يف ركفلل بلقلا عرفتي الف ٠ . كلذب عتمتلاب

 ًاقلطم ةبوزعلا وأ حاكنلا هل لضفألا نأب « دحاو صخش ىلع مكحلاف ٠ دئاوفلاو

 هذه ىلع هسفن ضرعي نأ ديرملل يغبني لب . رومألا هذه عماجمب ةطاحالا ىلع فو رصم

 نسحو لالح لام هل ناك نأب . دئاوفلا هل تعمتجاو تافآلا هنع تفتنا نإف.. لاوحألا

 3 لولا ريان ىلإ جاتخي ةرممو 3 ةوهشلا نيكست ىلا جاتحي باش كلذ عم وهو 3 قلخ

 هكرتف . تافآلا هيف تعمتجاو دئاوفلا هذه تفتنا ناو . لضفأ حاكنلا نأ كش الف

 . همزلي هناف هيلا جاتحا نإف . حاكنلا ىلا, جتحي مل نم قح يف اذهو . لضفأ

 [ةرشعلا بيط ىف] لصف

 : رومأ ةرشعلا بيطل ةأرملا يف ربتعيو

 كيلع » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل . لصألا وهو . نيدلا : اهدحأ

 تكلس ناو . هب تز راو اهجوز نيد تدسفأ نيد اهل نكي مل اذاف . « نيدلا تاذب

 . شيع ريدكتو ءالب يف لزي مل ةريغلا يبس

 . اهعفن نم رثكأ اهررض قلخلا ةئيس ناف . قُّلُخلا نسح : يناثلا

 رظنلاب رمأ اذهلو نصحتلا لصحي هب ذا . بولطم وهو . َقّلَحلا نسح : ثلاثلا

 امك . عتمتلا نودصقي الو . نسحلا يف نورظني ال ماوقأ ناك دقو . ةب ,وطخملا ىلإ

 عابطلاو . ردني اذه نأ الإ . اهتخأ ىلع ءاروع ةأرما راتخا هللا همحر دمحأ مامالا نأ ىور

 . ءهلض اع
 س

VV 



 . لجرلا ةهج نم الام نع لاؤسلا هركي« ةأرملا ةهج نم رهملا يف ةالاغملا هركت اكو

 صل هنأ ملعاف ؟ ةأرملل ءيش يأ : لاقو لجرلا جوزت اذا, : يروثلا لاق

 ًاضيأ وهو . فولأم لوأب سنألا ىلع ةلوبجم عابطلا ناف . دولا كلذ بجويف . بيثلا نم
 . هريغ اهسم يتلا نم رفني عبطلا نأل . اهل هتدومل لمكأ

 : ًادولو نوكت نأ : سداسلا

 . حالصو نيد تيب نم نوكت نأ وهو . بسنلا : عباسلا
 ةيبنجأ نوكت نأ : نماثلا

 الخأو لجرلا نيد يف رظني نأ يلولل يغبني . ةأرملا يف رظني نأ لجرلل يغبني امكو

 اهيلع ىنج دقف . عدتبم وأ قساف نم اهجوز ىتمو . ةقوقرم حاكنلاب ريصت اهنأل . هلاوحأو
 . هسفن ىلعو

 . اهملظي نل اهضغبأ ناو . اهمركأ

 ةرشاعملا بادا ىف لصف

 ةجوزلا ىلع اميفو جوزلا ىلع اميف رظنلاو

 : ًارما رشع ينثا يف بدألاو لادتعالا ةاعارم هيلعف . جوزلا امأ
 . ةبحتسم اهنإف ةميلولا : لوألا

 نهلقع روصقل نهنم ىذالا لامتحاو . تاجوزلا عم قلخلا نسح : يناثلا

 ناو . علض نم نقلخ نهناف < اا اوصوتسا » : حيحصلا ثيدحلا يفو

 . جوعأ لزي مل هتكرت ناو ٠ هترسك هميقت تبهذ ناف . هالعأ علضلا يف ام جوعأ

 . اریخ ءاسنلاب اوصوتساف

 ٠ اهنم ىذألا لامتحا لب اهنع ىذألا فك ةأرملا عم قلخلا نسح سيل هنأ : ملعاو
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 يفف . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ءادتقا , اهبضغو اهشيط ىلع ملحلاو

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ نأ هنع هللا يضر رمع ثيدح نم « « يحيحصلا »

 7 روهشم ثيدحلاو 1 ليللا ىلا مويلا نهادحا هرجهتو هنعجاري نك ملسو

 , اهنع هللا يضر ةشئاع مالسلا هيلع قباس دقو . اهحزاميو اهبعادي نأ : ثلاثلا

 اهبعالت ًاركب اله » : رباجل لاقو < ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هءاسن بعادي ناكو

 . « ڭكىعالتو

 ةيلكلاب هتبيه طقست نأ ىلا ةياعرلا ىف طسبني الو « ردقب كلذ نوكي نأ : عبارلا

 يضر باطخلا نب رمع نع انيور دقو . داصتقالا قيرط دصقي نأ يغبني لب « ةأرملا دنع

 ريمأ اي : تلاقف هيف هنع هللا ىضر رمع ةأرما هتملكف « هلامع ضعب ىلع بتع هنأ هنع هللا

 بعلي ةبعل تنأ امنا ؟ اذهو تنأ ميفو « هللا ةودع اي : لاق ؟ هيلع تدجو ميف نينمؤملا

 . نيكرتت مث كب

 ىشخي يتلا رومألا ءىدابم نع لفاغتي ال نأ وهو « ةريغلا ىف لادتعالا : سماخلا

 قرطي نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن دقو « نظلا ةءاسا, يف غلابي الو . اهلئاوغ

 . ًاليل هلهأ لجرلا

 لجرلل يغبني الو « ريتقتلاو فارسالا نود دصقلاو ةقفنلا ىف لادتعالا : سداسلا

 ةرشاعم فيك هب ىردي ام هماكحأو ضيحل | ملع نم جوزتملا ملعتي نأ : عباسلا

 اهملعيو . تناك نإ ةعدب لك اهبلق نع ليزيو . حيحصلا داقتعالا اهنقليو . ضئاحلا

 رادقمب برغملا لبق اهمد عطقنا اذار اهنأ اهفرعيف « ةضاحتسالاو ضيحلاو ةالصلا ماكحأ

 ءاضق اهيلعف ةعكر رادقمب حبصلا لبق اهمد عطقنا اذإو . رصعلاو رهظلا اهيلعف ةعكر

 . هنيعاري ءاسنلا داكي ال اذهو « ءاشعلاو برغملا

 « ءاطعلاو تيبملا ىف لدعلاو . نهنيب لدعي نأ ىغبني ةوسن هل تناك اذا : نماثلا

 عرقأ نهادحا باحصتسا دارأو رفاس ناف . هكلمي ال كلذ نإف . ءطولاو بحلا يف ال

 . هعم اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف « نهنيب

 ىلع اهلمحيو اهبدؤي نأ هلف . ةأرملا نم زوشنلا ناك اذاف . زوشنلا : عساتلا

 عفني مل ناف « فيوختلاو ظعولا ميدقتب اهبيدأت يف جردتي نأ يغبني هنكلو . ًارهق ةعاطلا
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 ا

 ی شرس ا هرهظ اهالوف < . عجضملا يفاعرجه

 ري اجلا يدخر : حربم ريغ اب رض اهب رض عفن مل نإف ٠ مايأ ةثالث نود

 : . ًاهجو اهل برضي

 ؛ ةلبقلا نع فارحنالاو « ةيمستلاب ةءادبلا بحتسي « عامجلا بادآ يف : رشاعلا -
 مضلاو ةبعالملاب أدبي نأو . نيدرجتم انوكي ال نأو . بوشب هلهأ وه ىطغتي نأو

 aa يسال اذ تا ةقيجلا موب عامجلا تحتل نم ءاملعلا نمو :. ليبقتلاو

 . رخأت امبر اهلازنإ ناف « اهرطو يضقتل

 دارأ ادر لا ند اه یا ارب یھ ر یک ی روعاتانأ د كادآلا نمو
 ا دارا ن ا يف و ضيخلا يف اهولمو رب ا تشمل

 ۰ . ًاضوتيو هجرف لسغيلف ةيناث
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 . ةهاركلا عم حابم وهف لزحلا امأو

 : ةتس يهو . ةدالولا بادآ يف : رشع ىداحلا

 . رخلا امهيأ يف يردي ل ناف . ىتنألب هنزحو ركذلاب هحرف ثكي ال نأ : لوألا

 . دلوي نيح دولوملا نذأ يف نذؤي نأ : يناثلا

 . اني امنا س نأ الا
 « نمحرلا دبعو هللا دبع لجو زع هللا ىلإ مكئامسأ بحأ نإ : ملسم دارفأ يفو

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا ريغ دقف . هليدبت بحتسا « هوركم مسا هل ناك نمو

 هنأل < EE راسو + Ee نم هرك دقو « ةعامج ءامسأ

 ٠ ال : لاقيف ؟ ةمث وهأ : لاقي

 . ةاش ىثنالا نعو . ناتاش ركذلا نع ةقيقعلا : عبارلا
 رداع رح كولا سماخلا

 . ناتخلا : سداسلا

 لجوزع هللا ىلا, تاحابملا ضغبأ وهو . قالطلا جاوزلاب قلعتي امم : رشع يناثلا
 ماها ر وشل ل را ميشا Neal لح وكل

 . ءايشأ ةعبرأ هيف عاريلف قالطلا دارأ اذاف



 . ةدعلا اهيلع لوطت الثل « هيف اهبصي مل رهط يف اهقلطي نأ : لوألا

 . مدن نا ةعجرلا اهب ديفتسيل ةدحاو ةقلط ىلع رصتقي نأ : يناثلا

 دقف . عجافلا ربجنيل هب عتمتت ام اهئاطعاي قالطلا يف رمألا يف فطلتي نأ : ثلاثلا ش
 فالآ ةرشعب اهيلاإ ثعبو ةأرما قلط هنأ امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع يور
 . قرافم بيبح نم ليلق عاتم : تلاقف « مهرد

 رشأ نم نا, ملسم دارفأ يف حيحصلا ثيدحلا يفو . اهرس يشفي ال نأ : عبارلا
 . « اهرس رشني مث « هيلا يضفتو ةأرملا ىلا يضفي لجرلا ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع سانلا

 ؟ اهنم كبيري ىذلا ام : هل ليقف هتأرما قالط دارأ هنأ نيحلاصلا ضعب نع يورو

 ةأرمالو يلام : لاقف ؟ اهتقلط مل : هل ليق اهقلط املف . ارس كتهي ال لقاعلا : لاقف

 . جوزلا ىلع ام نایب يف هلك اذهف . يريغ
 . اهجوزل ةجوزلا ىلع ام . ةرشاعملا بادا نم : يناثلا مسقلا

 زاجول » : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق ةمامأ يبأ نع
 . اهيلع هقح مظعل « اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ دحأل

 هقوقحو « هتجوز. ىلع جوزلا قح ديكأت ىلع لدت ةريثك ثيداحأ مسقلا اذه يفو

 : نارمأ اهمهأو « ةريثك اهيلع
 . ةنايصلاو رتسلا : امهدحأ

 نم جرخ اذا لجرلا ناك . فلسلا يف ءاسنلا ناك اذه ىلعو . ةعانقلا : يناثلا

 . رانلا ىلع ربصن الر عوجلا ىلع ربصن اناف . مارحلا بسكو كايا : هلهأ هل لوقي هلزنم

 لشم اهل ناك هاضر نع تمعطأ نإف . هلام ىف طرفت ال نأ : اهيلع بجاولا نمو

 . رزولا اهيلعو ناک , هاضر ريفب ناك ناو « هرجأ

 ةأرملل يغبنيو « ةرشعلا بادا فرعتل جوزلا ىلا, اهلقن لبق اهبيدأت اهيدلاول يغبنيو

 يف ضابقنالا ةريثك . اهناريجل مالكلا ةليلق . اهلزغمل ةمزال « اهتيب يف ةدعاق نوكت نأ

 الو . لاوحألا عيمج يف هترسم بلطتو « ًارضاحو ًابئاغ هظفحت . اهجوز ةبيغ لاح
 , هنذاب الا هتيب يف نذأت الو . هرکی نم هشارف ءىطوت الو . هلام يف الو اهسفن يف هنوخت

 نكتلو . اهنكمأ ام لك يف رادلا ةمدخب ةمئاق . اهتيب ريبدتو اهنأش حالص اهتمه نكتلو

 . حاكنلا باتك رخآ . اهئابرقأ عيمج قحو اهسفن قح ىلع اهجوز قحل ةمدقم
 0 د د د دوج دلع دلو هلع
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 شاعملاو بسكلا بادا باتك

 ةرات . باستكاو ببست راد ايندلا لعج هتمكح فيطلب ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا

 ةرورصضو < تاعانصلاو « تاراجتلا تادا درون نحنو « داعملل ةراتو < شاعملل

 : اهحرشنو اهبابساو باستكالا

 هيلع ثحلاو بسكلا لضف ىف لصف

 ضرعم يف هركذف . ١١[ : أبنلا ]# ًاَشاْعَم راها اَنَّلَعَجَو 8 : ىلاعت هللا لاق

 : فارعألا ] # نو ٌركشت ام اليلق َشياَعَم اهيف مُكَلاَْلَعَحَو ب : ىلاعت لاقو « نانتمالا

 اوست نأ حاج مكيلع سبل 2: ىلاعت لاقرب اهيلع ركشلا ىلطو + ةنعت اهلعجفا [إ5

 . ]14۸: ةرقبلا ] 4 مكبر نم الصف

 :٠ داهج لالحلا بلط » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يفو

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ىراخبلا دارفأ ىفو "0 فرتحملا دبعلا بحيل هللاناي »و

 دواد هللا يبن ناو « هدي لمع نم لكأي نأ نم ًاريخ طق ًاماعط دحأ لكأ ام » : لاق ملسو

 . « هذي لمع نم لكأي ناك

 : « ًاراجن ناك مالسلا هيلع ايركز نأ 0 نجا كيدح قو

 ارا حنو .ًانارح مالسلا هيلع مدآ ناك : امهنع هللا يضر: سابع نبا لاق

 ىسومو <« ًاداّرز دوادو ¢ ارجلات حلاصو «نيعازز طولو ميهارباو 3 اطا نييراو

 5 ةاعر ملسو مهيلع ىلاعت هللا تاولص .دمحمو بيعشو

 « لالحلا بسكلاب نعتسا ينب اي : هنبال لاق ميكحلا نامقل نأ ىورف راثآلا امأو

 نب دمحم هدنس فو ٠ . رمع نبا نع « ةيلحلا » يف ميعن وبأو . سابع نبا نع « باهشلا دنسم » ىف يعاضقلا هجرخأ 0(

 . ثيدحلا اذه هتاركنم نم هل درواو . بذكلاب مهتاو . هوكرت « نازيملا » یف لاق . ريغصلا ىدسلا ناورم

 اسيلو مصاع نع عيبرلا وبأ هب درفت : لاقو يقهيبلا هاورو ٠ هفقعضو ٠ . رمع نبا ثيدح نم ىدع ن نباو يناربطلا هاور ةقز

 لاق . يرصبلا ناهسلا عيبرلا وبأ ديعس نب ثعشأ : « نازيملا « يف لاق . حصي ال ثیدح : یز وحلا نبا لاقو . نييوقلاب

 لاقو .هثيدح بتكيال : يئاسنلا لاقو . ءيشب سيل : نيعم نبا لاقو . كاذب سيل . ثيدحلا برطضم : دمحأ

 . ثيدحلا اذه هتاركنم نم هل دروأ مث . كورتم : ىنطق رادلا
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 . هب سانلا فافختسا لاصخلا هذه نم مظعأو « هتءورم

 لمعأ ال : لاقو هدجسم وأ هتيب يف سلج لجر يف لوقت ام : لبنج نب دمحأل ليقو

 ىلص يبنلا لوق عمس امأ « ملعلا لهج لجر اذه : دمحأ لاقف ؟ يقزر ينيتأي ىتح ًائيش

 : ريطلا ركذ نيح لاقو 2 « يحمر لظ تحت يقزر لعج هللا نإ : ملسو هلاو هيلع هللا

 . « ًاناطب حورتو اصامخ ودغت »

 .رحبلاو ربلا يف نورجتي « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناكو

 . مهب ةودقلاو . مهلخن يف نولمعيو

 « كل بعتي كريغو كيمدق فصت نأ اندنع ةدابعلا سيل : ينارادلا ناميلسوبأ لاقو

 ةراجتلا تلواز : ءادردلا وبأ لاق : ليق ناف « دّبعت مث امهزرحاف كيفيغرب أدبا نكلو

 دارت ال ةراجتلا نا, : لوقن ال انأ : باوجلاف ؟ ةدابعلا ترتخاف .اعمتجي ملف ةدابعلاو

 امأف « ناوخإلا ىلع لضفلا ةضافاو . ةلئاعلا ءانغاو . سانلا نع ءانغتسالل لب « اهتاذل

 دقعلا نكيلو 2 مومذم وهف 2 كلذوحنو رخافتلاو 2 هعمجو لاملا سفن دوصقملا ناك نا

 ىلع ةقفشلاو . ناسحإلاو « لدعلاو . ةحصلا : ةعبرأ رومأل ًاعماج باستكالا هب ىذلا

 . نيدلا

 دقاعلا + ناكرأ ةفقالف هلق اعين دقعلا ناك ناف« ةحضلا ىف + لوألا رمآلا

 . ظفللاو « هيلع دوقعملاو

 ‹ فلكم ريغ هنأل . نونجملا لماعي ال نأ رجاتلل ىغبنيف « دقاعلا امأ : لوألا نكرلا

 الا لماعي ال ىبصلا كلذكو « هل نوذأم هنأ ملعي نأ الا دبعلا لماعي الو . هعيب حصي الف

 ال يعفاشلا دنعو « هل نوذأملا دبعلا ةلزنمب ريصيف « يصولا وأ بألا هل نذأ دق نوكي نأ

 دنعو « هؤارشو هعيب حصي « ةحيحص اندنع ىمعألا ةلماعمو . يبصلا دوقع حصت

 هنيع نأ فرعي ءيش يف الا, لماعي نأ يغبني الف « مارح هلام رثكأ نمو ةملظلا امأو

 ١ . لالح

 عيب زوجي الو « هلقن د دوصقملا لاملا وهو « هيلع دوقعملا : : يناثلا نكرلا ٠

 امهناي : انلق ءاوس 34 امهعيس زوجيف رامحلاو لغبلا امأف . نيعلا سجن هنأل « بلكلا

 روصلاو . رامزملاو دوعلا عيب ب الو ¢ تارشحلا ب روجي الو .نناسجن وأ نارهاط
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 امأ . ًاعرش الو ًاسح هميلست ىلع ردقي ال ام عيب زوجي الو ةو طلا نم ةعرجمملا ش

 مألا عيبو . نوهرملاكف عرشلا امأو . امهوحنو قبألا دبعلاو . ءاوهلا يف ريطلاكف سحلا

 : اعرش هميلست عونمم اذهف 5 مألا نود دلولا وأ « ريغصلا دلولا نود

 مل باجيالل لوبقلا مدقت ناف « لوبقلاو باجيالا وهو . ظفللا : ثلاثلا نكرلا
 ظفلب وأ يضاملا ظفلب ناك ءاوس . ىرخألا يف حصيو « نيتياورلا ىدحا يف حصي

 : عيبلا ةحص دمحأ مالك رهاظف « ةاطاعملاب اعيابت ناف . بلطلا

 حلصأ اذهو « ةريسيلا ءايشألا يف الإ كلذ حصي ال : ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 تاداعلا نايرجل « ةسيفنلا نود ةرقحملا ءايشألا يف ةاطاعملا نوكت نأ ينعأ  لاوقألا

 ةهبش نع جرخيل لوبقلاو باجيالا كرتي ال نأ عرولا قيرط نم يغبنيو . كلذب
 وهو « هيف عوقولا نم رذحي نأ يغبنيف « ابرلا رمأ يف ىلاعت هللا ددش دقو . فالخلا

 .ابرلا هيف يرجي امو كلذ فرعي نأ يغبنيف « ةئيسنلا ابرو« لضفلا ابر : نامسق

 بساكملا ناف . ةكرشلاو ءةبراضملاو ةراجالاو . ملسلا طورش فرعي نأ ًاضيأ جاتحيو
 . ةروكذملا دوقعلا هذه نع كفنت ال

 ةلماعملا ىف ملظلا بانتجاو لدعلا ىف لصف

 ام ملظلاب ينعنو « ةلماعملا يف ملظلا بانتجاو . لدعلا وهو : يناثلا رمألا

 . صخي امو هررض معي ام ىلا, مسقني وهو . ريغلا هب ررضتي
 ىلع تاوقألا قييضتو رعسلا ءالغ نم هيف امل هنع يهنم وهو « راكتحالا : لوألا

 . سانلا

 « راعسالا ةدايز اهب صبرتيو « ءالغلا يف تالغلا عايتبا نم رثكتسي نأ : هتفصو

 يف ءارشلا ناك اذا كلذكو « اركتحم سيلف . اهسبحو هتعيض نم ةلغ هل تلخد اذا. امأف

 يف ةراجتلا هركت ةلمجلا يفو . سانلا ىلع قيضي ال ةفص ىلع صخرلاو عاستالا لاح

 : يمدآلا ماوق هنأل < توقلا

 متكي وأ « اهيف سيل امب ةعلسلا ىلع ينثي نأ وحن « هررض صخي ام : يناثلا مسقلا

 نم » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو . يرتشملا كلذب رضيف اهبويع ضعب

 . 20©2(انم سيل انشغ
 س د ی اي يس

 3 : ١ ينم ميل شغ نم «ظفلب ( ٠٠۲ ) ًاضيأ ؛ هحيحص » ىف ملسم هجرخأو 0غ(
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 دمحأ مامإلا لثس دقو « تاعانصلا يفو « عويبلا يف مارح شغلا نأ : ملعاو

 باصقلا كلذكو . ففطم وهف هلاك مث ابارت ماعطلا فالعلا طلخ ىتمو « ذخأ اذا صقنيو

 . هلثمب ةداعلا رجت مل ًامظع طلخ اذار

 « يرتشملا ٌرُعِيل اهءارش ديري ال نم ةعلسلا يف ديزي نأ وهو « شجنلا نع يهن دقو

 [ةلماعملاب ناسحإلا ف] لصف

 3 ناسحإلاو لدعلاب ىلاعت هللا رمأ دقو « ةلماعملاب ناسحإلا يف : ثلاثلا رمألا

داعلا يف نباغتي ال امب حبرلا يف هنبغي ال نأو « عيبلا يف ةحماسملا ناسحالا نمف
 امأف « ة

 لذب نإف . بيرقتلا هيف ىعاري نكلو « حبرلل عيبلا نأل « هيف نوذأمف ةنباغملا لصأ

 لوبق نم عئابلا عنتمي نأ يغبنيف « هتجاحو هتبغر ةدشل داتعملا حبرلا ىلع ةدايز ىرتشملا

 . ناسحإلا نم كلذ نإف « كلذ

 طحب ةراتو ةحماسملاب ةرات نسحيف « نيدلا وأ نمثلا ءافيتسا دارأ اذا, هنأ كلذ نمو

 . دقنلا ةدوج يف ا 5 لهاستلاب ةراتو « راظنإلاب ةراتو 2 ضعبلا

 ‹ عيبلاب ررضتم الاب ليقتسي ال هنإف . هليقتسي نم ليقي نأ : ناسحإلا نمو

 : باوثلاو رجألا نم اهبحاصل امو « ةروكذملا رومألا هذه لضفب دهشت ثيداحألاو

 [هنيد ىلع رجاتلا ةقفش ىف] لصف

 يغبني ال « هترخآ معيو هصخي اميف هنيد ىلع رجاتلا ةقفش يف : عبارلا رمألا

 ةاعارمب هنيد ىلع هتقفش متت امناو « هنيد:يعاري لب « هداعم نع هشاعم هلغشي نأ رجاتلل

 : ءايشأ ةتس

 عسمطلا فكو ‹ لاؤسلا نع فافعتسالا اهب ونيلف ‹ ةراجتلا ىف ةينلا نسح : لوالا

 حصنلا ونيلو « نيدهاجملا ةلمج نم كلذب نوكيل « لايعلا ةيافكب مايقلاو « سانلا نع
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 نإف . تايافكلا ضورف نم ضرفب هتراجت وأ هتعانص يف مايقلا دصقي نأ : يناثلا

 ام اهنمو . مهم وه ام ةعانصلا نم نأ الا, . شاعملا لطب تكرت ول ةراجتلاو ةعانصلا

 يف نوكيل . ةمهم ةعانصب لغتشيلف « معنتلا بلط وأ ةنيزلاب ًاقلعتم هنوكل هنع ىنغتسي
 دييشتو « شقنلاو « ةغايصلا ةعانص بنجتيلو . هم نيملسملا نع ًايفاك اهب همايق

 . هوركم هناف « هب فرخزي ام عيمجو « صجلاب ناينبلا

 . ًارازج نوكي نأ هركيو « لجرلل جابيدلا ءابقلا طايخلا ةطايخ : يصاعملا نمو

 هانعم يفو « ةساجنلا ةرشابم هيف امل ًاسانك وأ اها وا ¢ بلقلا ةواسق بجوي هنأل

 ٠ ش . غابدلا

 . تايافكلا ضورفو « تادابعلاو . نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زوجي الو

 . دجاسملا ةرخآلا قوسو « ةرخآلا قوس نع ايندلا قوس هعنمي ال نأ : ثلاثلا

 « داروألا ىلع بظاويف « هترخآل قوسلا لوخد تقو ىلا, راهنلا لوأ لعجي نأ يغبنيف

 هطسوو <« ةرحخآلل هرخآو راهنلا لوأ نولعجي راجتلا نم فلسلا وحلاص ناك دقو

 ءادأب ًالاغتشا شاعملا كرتي نأ يغبنيف . رصعلاو رهظلا ناذأ عمس اذاو « ةراجتلل

 . ضرفلا

 . ليلهتلاو حيبستلاب لغتشيو ٠ قرسلا يف ىلاعت هللا ركذ مزالي نأ : عبارلا

 نم لوأ نوكي الف . ةراجتلاو قوسلا ىلع صرحلا ديدش نوكي ال نأ : سماخلا

 . اهنم جرخي نم رخا الو « قوسلا لخدي

 عصضاومو هبشلا عقاوم ىقوتي لب « مارحلا بانتجا ىلع رصتقي ال نأ : سداسلا

 . بلقلا يف زحي ام هبلق يتفتسي لب ,. ىواتفلا عم فقي الو . بيرلا

 مارحلاو لالحلا نايب
 مدع لاهجلا نم ريثك ىعدا دقو . ملسم لك ىلع ضرف لالحلا بلط نأ : ملعا

 دقف كلذ ادع امو « تابنلا شيشحلاو . تارفلا ءاملا الاي هنم قبي مل : اولاقو « لالحلا

 تاوقألا نم مهل دب ال هنأ اوملعو . اذه مهل عقو املف ..ةدسافلا تالماعملا هتدسفأ

 نم ؛ نيحيحسصلا ١ يف ناف < ملعلا ةلقو .-لهجلا نم اذهو < مارحلاو ةهبشلا يف اوعسوت

 : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ . هنع هللا ىضر ريشب نب نامعنلا ثيدح
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 . « تاهبتشم رومأ امههنيبو « نيب مارحلاو « نيب لالحلا »

 يف راطتساو . اهررض مع دق ةعدب لاهجلا ءالؤه نم ىوعدلا هذه تناك املو

 لالحلا نيب قرفلا كردم ىلا, داشرالاب اهداسف نع ءاطغلا فشك بجو « اهررش نيدلا

 .٠ ةهبشلاو مارحلاو

 ماسقأ يف كلذ حضون نحنو

 لالحلا تاجردو 3 مارحلا مذو 000 لوألا مسا

 4 ًاَحلاَص اوُلَمْعاَو لا ل اأ اي # : ىلاعت هللا لاق . مارحلاو

 مذ يف لاقو . لمعلا لبق كلذب رمأف < ل تابيطلاو !c[o : 5 نونمؤملا ]

 نم كلذ ريغ ىلا « [ 184 : ةرقبلا ]#1 لطابلاب مكب مُكلاومأ اوُلُكأَت الو ف: مارحلا

 . تايآلا

 ايو 5 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 لجرلا ركذ مث » : هلوق ىلا, ثيدحلا ركذو « « ًابيط الا, لبقي ال بيط هللا نا, سانلا اهيأ

 . مارح همعطمو ! بر اي بر اي « ءامسلا ىلا هيدي دمي « ربغأ ثعشأ « رفسلا ليطي

 a CET LE SG N رخعو
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 ا كتوعد بجتست كتمعط بطأ م : هل

 يضر قيدصلا ركب وبأ لكأف . هيف نوققديو لالحلا ىف : نورظني فلسلا ناك دقو

 '")هءاق مث ةهبش نم ًائيش هنع هللا

 مارحلاو لالحلا هباجرد ف لصف

 1 5 مارح او ء تعب نم بيطأ هضعب نج و ٠ طط هلک لالحلا نأ اعا

 0 ا لا و ا

ETT 1 : 37 3 3 U Moe 
 )١( جيرخت يف يقارعلا لاق ١ هقرعأ ال نم هيفو سابع نبا ثيدح نم «طسوألا + ىف يناربطلا هاور : « ءيحالا .

 4 سيح ن مهو . کا د ع د 57 ا 5 قلل یت وبا لعف 5 كثي
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 « ةثلاثلا يف اذهو « ةيناثلا ةجردلا يف اذهو « ىلوألا ةجردلا يف راح اذه : لوقي هنكلو
 TE مارحلا يف كلذ لاثم . ةعبارلا يف اذهو
 قيرط كرتو « ريغلا ءاذيا, هيف ذا, . ظلغأ بوصغملا لب < رهقلا ليبس ىلع بوصغملا
 00 « طقف دبعتلا قيرط كرت الا, ةدسافلا دوقعلا يف سيلو < باستكالا يف عرشلا
 وأ ينغو | يوق نم ذوخأملا نم ظلغأو ثبخأ « ميتي وأ حلاص وأ ريقف نم ًاملظ ذوخأملا

 . قساف

 [عرولا تاجرد يف] لصف

 1 : عبرآ تاجرد هل عرولاو

 ال اذهو ‹ هميرحت ىوتفلا يضتقت قت ام لك نع لودعلا ةجرد يهو : ىلوألا ةجردلا

 ةلثمأ ىلا, جاتحي

 يتأي امك « بحتسي نكلو « اهبانتجا بجي ال ةهبش لك نع عرولا : ةيناثلا ةجردلا

 ال ام ىلإ كبيري ام عد » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوق اذه نمو . تاهبشلا مسق يف

 . « كبيري

 . مارحلا يف عوقولا ةفاخم لالحلا ضعب نع عرولا : ةثلاثلا ةجردلا

 لاثم «. نيقيدصلا عرو وهو « ىلاعت هلل سيل ام لك نع عرولا : ةعبارلا ةجردلا

 هل تلاقف « ءاود برش هنأ هيلع هللا ةمحر ىروباسينلا یحی نب یحی نع يورام كلذ

 انأو . اهفرعأ ال ةيشم هذه : لاقف « ءاودلا لمعي ىتح ًاليلق رادلا يف تيشمول : هتأرما

 يف قلعتت ةيشملا هذه يف ةين هرضحت مل لجر اذهف . ةنس نيثالث ذنم يسفن بساحأ
 . عرولا قئاقد نم اذهف . اهيلع مدقي ملف , نيدلا

 ناك املكف . طايتحالا يف تاجرد امهنيبو « ةياغو لوأ هل عرولا نأ هيف قيقحتلاو

 توافتتو « ًارهظ فخأو . طارصلا ىلع ًازاوج عرسأ ناك < ًاديدشت دشأ ناسنالا

 رانلا تاكرد توافتت امك < عرولا يف تاجردلا هذه توافت بسحب ةرخآلا يف لزانملا

 تش ناو ‹« طايتحالا يف دزف تئش نإف « مارحلا تاجرد بسحب ةملظلا قح يف

 . صخرتت اهيلعو طاتحت كسفنلف . صخرتف

 ثيدحو « مارحلاو لالحلا نع اهزييمتو تاهبشلا بتارم يف 8 يناثلا مسعلا

 امو مارحلاو لالحلا يهو « ةثالثلا ماسقألا هذه يف صن هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا
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 . ةهبشلا وهو <« ا ب ا « امهئيب

 كل ا يل ا

 مارحلا . دحأ كلم ىلع عقي نأ لبق رطملا نم ناسنالا هذخأي يذلا ءاملا كلذ لاثم
 لصح وأ « لوبلا يف ةساجنلاو « رمخلا يف ةدشلاك « ةمرحم ةفص هيف ام : ضحملا

 « هيلع لدي رهاظ ببس لامتحالا كلذل نكي ملو « هريغت لمتحي نكلو « هرمأ ققحت ام

 دق نوكي نأ لمتحي هنإف « ةكمس وأ ةيبظ داص نم هنأ الا, « لالح رحبلاو ربلا ديص نإف
 « ءاوهلا نم فطتخملا رطملا ءام ىلا, قرطتي ال لامتحالا اذهو . تتلفأ مث دايص اهكلم

 ‹طبضلا دعب الا, « هيلع ردقي ال ًاحرج ةيبظلا يف دجي نأ لثم « ليلد هيلع لد ولف
 0 دوم اذهف « هريغ نوكي نأ لمتحيو « يكلاك

 را نييضتقم نيئيش نع اردص ناداقتعا هيف ضراعت ام ةهبشلا دحو

 : نالاثم اهنم مهملاو 3 ةريثك ةهبشلا تالاثمو

 : عاونأ ةعبرأ ىلا مسقنيو ٠ مرحملا وأ للحملا ببسلا يف كشلا : لوألا لاثملا

 a lS تأو « لبق نم ًامولعم لحلا نوكي نأ : لوألا عونلا

 يف عقيف هحرجيف ًاديص یری نأ هلاثم < اهيلع مادقالا مرحيو « اهبانتجا بجي ةهبش هذهف

 لصألا نأل « مارح اذهف ؟ حرجلاب وأ قرغلاب تام له يردي الو « أتيم هفداصيف ءاملا

 . ميرحتلا

 ‹ لحلا لصألا نوكيف « مرحملا يف كشيو لحلا فرعي نأ : يناثلا عونلا
 لاقو « قلاط هتأرماف ًابارغ اذه ناك نا, : لجر لاقف « رئاط راط ول امك . هل مكحلاو
 يف ميرحتلاب يضقن ال انإف « رمألا سبتلا مث « قلاط هتأرماف « ًابارغ نكي مل ناو : رخآ
 . امهقيلطتو امهبانتجا عرولا نكلو «. امهنم دحاو

 نظب ليلحتلا بجوي ام أرط نكلو « ميرحتلا لصألا نوكي نأ : ثلاثلا عونلا ٠
 هكردي مث « هنع بيغيف ديص ىلإ يمري نأ هلاثم < ل بلاغلاو هيف د رو بلاغ

 ىلإ دنتسي مل اذإ إ لاتحالا نأل < لحلا هيف رهاظلا اذهف . همهس ىوس رثأ هيلع سيلو اتيم
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 عونلاب قحتلا ىرخأ ةحارج وأ ةمدص رثأ هيلع رهظ نإ امأف « ةسوسولاب قحتلا ليلد

 . لوألا

 مرحملا نايرط نظلا ىلع بلغي نكلو . ًامولعم لحلا نوكي نأ : عبارلا عونلا 0
 نيءانإلا دحأ ةساجن ىلإ هداهتجا يدؤي نأ هلاثم < ًاعرش نظلا ةبلغ يف ربتعم ببسب

 عنم بجوأ امك « هبرش ميرحت بجوتف « نظلا هيلع بجوت ةنيعم ةمالع ىلع دامنعالاب

 . هب ءوضولا

 ىلع كلذو . هيف رمألا هبتشيو « لالحلاب مارحلا طلتخي نأ : يناثلا لاثملا

 : برضأ
 ددعلا نم كلذ وحنو , تايكذملا نم ةرشعب وأ « ةاكدمب ةتيم تطلتخا اذا : اهدحأ

 . اهبانتجا بجي ةهبش هذهف « تايبنجأب هتخأ هبتشت نأ هلثمو . روصحملا

 وأ هتخأ تهبتش تهبتشا ول امك . روصحم ريغ لالحب روصحم مارح طلتخي نأ : يناثلا

 ش مة . دلبلا لهأ حاكن بانتجا اذهب مزلي الف ٠ . ريبك دلب ةوسنب عئاضر رشع

 مارح هطلاخ ايندلا لام نأ ملع نم كلذكو . ًاريبك ًاجرح نهميرحت يف نأل . نهنم :رهنم ءاش

 هللا ىلص هللا لوسر ملع دقو . ًاجرح كلذ يف نأل ؛ لكألاو ءارشلا كرت همزلي مل ٠ ًاعطق

 ًانجم نأو . ةيلكلاب مهاردلا اوكرت امو < يباري نم سانلا يف نأ هباحصأو ملسو هلاو هيلع

 1 ةسوسولا عرو نم اذه بانتجاف . نجم ءارش اوكرت امو . هنامز يف قرس

 اننامز يف لاومألا مكحك < ا ل ل

 لدت ةمالع نيعل نيعلا كلتب نرتقي نأ الا . هنيعب ءيش لوانت طالتخالا اذهب مرحي الف . اذ

 هكرتف « ةمالع هل نكي مل نإف . ملاظ ناطلس دي نم هذخأي نأ وحن . مارحلا نم هنأ ىلع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز يف ملع دق هنأل كلذ مرحي الو . ءرو

 دقو « لاومألاب تطلتخا ةمينغلا لولغو ابرلا مهاردو رومخلا نامثأ نأ هدعب ءانلخلاو

 الولو . قوسلاب ءا رشلا نم اوعنمي ملو ةملظلا فرصتو ةنيدملا بهن ةباحصلا تكردأ

 N ا عيماج باب دسنال كلذ ةحص

 . لصألاب مكح . بلاغلا ىلع ةرامأ الو . بلاغو لصأ ضراعت اذاو . لحلا لاومألا

 ةرج نم هنع هللا يضر رمع أضوت دقف ٠ نيكرشملا يناوأو عراوشلا نيط ىف انلق امك

 تناكو . ةساجن نم نوزرتحي الو ريزنخلا مهمعطمو رمخلا 5 نأ ص . ةينارصن
3 hell ci i i 1 ا i . هعوبصملا تايثلاو ةعوبدسلا ءا غلا سست ةياحسصلا 

 كاذب



 ىلع كلذ لديف . مهيلع ةساجنلا ةبلغ ملع « نيغابصلاو نيغابدلا لاوحأ لمأت نمو
 نظلا امأف « ةمالع اهيلع نوكي وأ . ةدهاشم ةساجن نم الا نوزرتحي اونوكي مل مهنأ
 اوناك دق : ليق ناف . هوربتعي ملف . لاوحألا يراجم ىلا, مهولا در نم دافتسي يذلا

 ؟ قرفلا امف « مارحلا تاهبش نم نوزرتحيو « ةراهطلا رومأ يف نوعسوتي

 ا مهنا تدرأ ناو « لطابف ةساجنلا عم نولصي اوناك مهنأ تدرأ نإ : انلق
 فك قيرطب ناکف < هبشلا نع مهعروت امأو « حيحصف اهبانتجا بجو ةساجن لك نم

 تناك فيك لاومألا ىلا ليمت سفنلاو « سأب هب ام ةفاخم سأب هب سيل امع سفنلا
 . ملعأ هللاو « لالحلا نم مهبولق لغشي امم نوعنتمي اوناك دقو . ساجنألا فالخب

 ‹ لاؤسلاو < ا يف: باتكلا نم : ثلاثلا مسقلا
 . اهناظمو لامهالاو « موجهلاو

 نم ًائيش ىرتشت نأ تدرأ وأ« ةيده كل تيدهأ وأ ماعطلا كل مدق ول هنأ : ملعا

 نأ كل سيلو هنع شتفأ نأ ديرأف . هلح ققحتأ ال امم اذه : لوقت نأ كل سيلف صخش

 . ةرم هوركمو « ةرم بودنمو « ةرم مارحو « ةرم بجاو لاؤسلا لب « ًاقلطم ثحبلا كرتت

 لاملاب قلعتي رمأ نم اما لصحت يهو « ةبيرلا لاؤسلا ةنظم نأ : هيف يفاشلا لوقلاو
 ىذلا وهو + الزهجم نوكر نأ وحن « لاملا بحاصب قلعتي ام امأ اا

 .ملعلا لهأ بايثك « هحالص ىلع الو . دانجألا يزك « هملظ ىلع لدت ةنيرق هيلع سيل
 لاقي الو « هءاذيار ملسملا كته هيف نأل . زوجي الو لاؤسلا بجي ال انه اهف . دهزلاو

 نأ لثم « ةلالدب ةبيرلا هيف لصحت ىذلا وه هيف كوكشملا نأل « هيف كوكشم هنا. : اذهل

 اذهف . قيرطلا عطقو « ملظلاب نيفورعملا يداوبلا لهأو « كارتألا ةقلخ ىلع نركي

 نم كرتلا نأ الا « فاعض تالالدلا هذهو . كلملا ىلع لدت ديلا نأل « هتلماعم زوجي

 . عرولا

 قوسلا يف حرط اذإ امك . لالحلاب مارحلا طلتخي نأ وحنف . لاملاب قلعتي ام امأو

 كلت يف ىرتشي نم ىلع بجي ال هناف « قوسلا لهأ اهارتشاف بوصخم ماعط نم لامحأ

 دنعف « مارح مهيديأ يف ام رثكأ نأ رهظي نأ الا, « هيرتشي امع لأسي نأ قوسلا نم ةدلبلا

 . بجاو ريغ ًاعرو شيتفتلا ناك ًامارح رثكألا نكي مل ! نإف < لاؤسلا بجي كلذ

 لماعي ًارجات نوكي نأ لشم « مارح هطلاخ لالح لام هل لجر يف لوقن كلذكو
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 الو هتفايض لوبق زجت مل . ًامارح هلام نم رثكألا ناك نا, اذهف « يباريو ةحيحص تالماعم

 داك ناو « كرت الاو . زاج لالح هجو نم ذوخأملا نأ رهظ نإف . شرتفتلا دعب الا هتيده

 . هكرت عرولاو ‹ ةهبش ذوخأملاف . لقأ مارحلا

 ةبيرلا عطقنت ثيح نم الا, عطقني الف ٠ ةبيرلا لجأل عقي امنا, لاؤسلا نأ : ملعاو

 يف اضرغ هل نأ تملعو ًامهتم ناک ناف « اهي لو ننتلا نركب آل نا هل ةيضفملا

 . هريغ لأسي نأ يغبنيو « هلوقب ةقث الف « هتيده لوبق وأ كروضح

 ملاظملا نع بئاتلا جورخ ةيفيكو « مارحلاو لالحلا باب يف : عبارلا مسقلا

 ش ش . ةيلاملا

 ناك ناف . هجارخاو مارحلا زييمت هيلعف . طلتخم لام هدي يفو بات نم نأ : ملعا

 . لاثمألا تاوذ نم ناك نإ . ًاطلتخم ًاسبتلم ناك ناو « لهس هرمأف . نيعلا مولعم

 هلف لكشأ ناف .ردقلا كلذ زيم ¢ ردقلا مولعم ناكو ¢ ناهدألاو دوقنلاو بوبحلاك

 : ناقيرط

 . نظلا بلاغب ذخألا : امهدحأ

 . هثراو ىلاروأ هيلا هفرص بجو « نيعم كلام هل ناك ناف . مرا اعل جرحا ا

 ةفرعم نم سئي ناو « هيلا, هفرصو هلك كلذ عمج . ةعفنمو ةدايز لاملا كلذل ۾ ناک ناو

 ءيفلا لام نم كلذ ناك ناو « هب قدصتيلف ؟ ال مأ ثراو نع تامأ ردي ملو ك كلاملا

 حلاصمو دجاسملاو رطانقلا ىلا كلذ فرص 3 نيملسملا حلاصمل کک لاومألاو

 . نيملسملا نم رمي نم لك هب عفتني امو ةكم قيرط

IEEE ا س 
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 نإ . امهاراد ةهبش ناك دإف . امهتلكاؤم نم عنتميلف . مارح هيوبأ دي يف ناك ولو

 . ريسيلا لوانت البقي مل
 . اهءاقف ةفرغلا دعص مث « اهلكأف ةرمت هتلوان يفاحلا رشب مأ نأ ىور دقو
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 ةطلاخم نم لحي امو . مهتالصو نيطالسلا راردا يف : سماخلا مسقلا ا

 . كلذوحنو . ةملظلا نيطالسلا

 ناطلسلا ىلإ كلذ لخدم يف رظني نأ دب الف ناطلسلا نم الام ذخأ نم نأ : ملعا
 له . هذخأي يذلا رادقملا يفو . ذخألا اهب قحتسي يتلا هتفص يفو « وه نيأ نم

 . هب قدصتيف هذخأي نم مهيف ناكو . كلذ نع ةعامج عروت دقو

 لاني ال مث . ذخألا قيرط ملع دق هنأل . ىلوأ هنع زارتحالاف . نامزلا اذه يف امأو

 . ًاكرتشم لاملا سيلو . مولظم ماقم يف كئلوأ ىقبيو هقح ذخأي هنأل ٠ ءيشب سيل

 [ةملظلاو لامعلاو ءارمألا طلاخي نم لاوحا يف] لصف

 : لاوحأ ةثالث ةملظلا لامعلاو ءارمألا عم كل نأ : ملعا
 . اهرش يهو مهيلع لخدت نأ : ىلوألا ةلاحلا

 نيطالسلا باوبأ ىتأ نم » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقف
 . °« ًادعب هللا نم دادزا الا ًابرق ناطلسلا نم دبع دادزا امو » ١" نتتفا

 باوبأ : لاق ؟ نتفلا فقاوم امو : ليقف . نتفلا فقاومو مكايا, : ةفيذح لاقو
 . هيف سيل ام لوقيو ٠ بذكلاب هقدصيف ريمالا ىلع مكدحأ لخدي . ءارمألا

 ناو . ىنتنتف ىنتيندأ نا,فاخأ : لاقف ؟ انيتأت الأ : داهزلا ضعبل ءارمألا ضعب لاقو
 قم كاما هيلع كفاخأ ام ىدي يف الو < هديرأ ام كدي يف سيلو ٠ ينتمرح ينتيصقأ
 . ينع كانغأ نمب كنع تينغتسا دقو . كاوس نمع كب ينغتسيل كاتأ

 . نيطالسلا ةطلاخم ةيهارك نيبت راثآلا هذهف

 اعوفرم سابع نبا ثيدح نم ۱ دمحأو ( 114# ) یئاسنلاو .ء ( ۲۲۵۷ ) یذمرتلاو ( ۹ ) دواد وبأ هجرخأ )١(

 م حيحص هدانساو )1 نتتفا ناطللا ىتأ نمو ٠ لفغ . :ديضلا عبنأ نمو ٠ انج . ةيدابلا نكس نم د ظفلب

 . لوهجم هدنس يو . ةريره يبأ ثيدح نم ( 187١ ) يذمرتلا هجرخأ (۲)
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 هلوق وأ هلعفب اما, « لجو زع هللا يصعي نأل ضرعم ناطلسلا ىلع لخادلا ناف ًاضيأو

 . هتوكس وأ

 ولو « ةبوصغم نكامأ ىلا, نوكي لاوحالا بلاغ يف مهيلع لوخدلا ناف : لعفلا امأ

 وأ ةميخ نم هلظي ام وأ هتحت ام نوكي بلاغلا يفف « بوصغم ريغ عضوم يف هنا ضرف

 يف عقي امبرف <« ًالالح كلذ ضرف ولو « مارح كلذب عافتنالاو . مارحلا هلام نم اهوحن

 ESOS اكلم دل سبل ١١ كل دس نا تروتحلا سا

 . هملظ ةلا ىه ىتلا هتيالو ببسب

 يضتقي رخآ ىنعمل ال هانغ لجأل ينغل عضاوت نم لب « ةيصعم ملاظلل عض ذاوتلاو

 ! ؟ ملاظلل عض داوت اذا فيكف ¢ هنيد اثلث بهذ « عضاوتلا

 قحتسي ملاع وأ . لداع مامإل وأ « فوخ دنع نوكي نأ الا < ةيصعم هل ديلا ليبقتو

 لطاب نم لوقي اميف هقدصي وأ . هيلع ينثي وأ < ملاظلل وعدي نأ وهف : لوقلا امأو

 ةالاوملاو بحلا هل رهظي وأ . ههجو يف راشبتساب وأ « هسأر كيرحتب وأ . هلوق حيرصب

 ىلع رصتقي ال بلاغلا يف هنإف . هئاقب لوط ىلع صرحلاو « هئاقل ىلا, قايتشالاو

 . ماسقألا هذه همالك ودعي الو ملكتي لب « مالسلا

 . ( هللا ىصعي نا بحأ دقف . ءاقبلا لوطب ملاظل اعد نم » : رثألا يف ءاج دقو

 . كلذوحن وأ « هللا كقفو وأ . هللا كحلصأ : لوقي نأ الا, هل هؤاعد زوجي الو

 . ةضفلا يناوأو « ريرح لا شرفلا نم مهسلاجم يف ىري نأ وهف : توكسلا امأو

 نم ًائيش ىأر نم لکو . تكسيف « كلذوحنو « ريرحلا نم مهن املغ ىلع مرحملا سوبلملاو
 متشو بذكو شحف وه ام مهمالك نم عمس اذإ اذكو « هيف كيرش وهف تكسو كلذ

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا هيلع بجي هنأل « مارح هلك كلذ نع توكسلا ناف « ءاذياو

 ش زكا

 . توكسلا يف روذعم وهف « هسفن ىلع فاخي هنا : تلق ناف

 « رذعب الإ حابي ال ام باكترال هسفن ضرعي نأ نع نغتسم هنأ الا « تقدص : انلق

 . ناكم يف داسفب ملع نم لكو . يهنلاو رمألا"ةيلع بجي مل « دهاشيو لخدي ملول هنأل
 . رضحي نأ هل زجي مل « هتلازا, ىلع ردقي مل رضح اذار هنأ ملعو
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 [رذعب ةملظلا ءارمألا ىلع لوخدلا ف] لصف

 نم یری امل « هبلق ىلا, قرطتي داسف نم ملسي مل « تاهيهو . انركذ امم ملس نإف -

 توكيو + لوخدلا يف هزيغ ی مث: يلع هبا عن یوا ۰ معنتلا يف مهعضوت

 . ةملظلا داوسل ًارثكم

 . كلملا دع يتب ناميسو دياوللةعيلا ىلإ يعد بسلا نب دعس ذأ يورو

 حوسملا سبلأو ةئام دلجف « EEN دل .رخآلا

 : نيرذعب الا ةملظلا ءارمألا ىلع لوخدلا زوجي ال انيب ام ىلعف

 . ىذألا هيف فالخلا نم فاخي مهتهج نم مازلا : امهدحأ

 ل ا mo يناثلاو

 . هنم دب ال مالسلا باوجف « ًارئاز ناطلسلا هيلع لخدي نأ : يناثلا لاحلا

 نيدلاو ملعلا ا ا ل

 موقي نأ ىأر دقو « هدحو هيلع لحد ناف . مذلل قحتسم ملظلاب هنأ امك < دمحلل قحتسم

TTتايالولا بابرأ ةمشح ةاعارمف < . عمج يف هيلع هلوخد ناك ناو <  

 . ةينلا هذه ىلع مايقلاب سأب الو . لثمأو ىلوأ اياعرلا نيب اميف

 ماركالا كرتف . هبضغ نم ىذأ هلاني الو ةيعرلا يف ًاداسف ثروي ال كلذ نأ ملع ناو

 هنأ يردي ال امم هلعفب ام ميرحت هفرعيو . هحصني نأ هيلع بجي مث . ىلوا مايقلاب

 نم هفوخي نأ هيلع لب . هيف ةدئاف الف . رمخلا برشو ملظلا ميرحتب همالعا امأف

 ٠ . حلاصملا ىلا, هدشري نأ هيلعو « هبلق يف رثؤي فيوختلا نا نظ امهم يصاعملا بوكر

 . هايا هفرع ملاظلا ضرغ هب لصحي عرشلل اقيرط فرع ئتمو

 مث . كلذ يف ةمالسلاو . هنوري الو مهاري الف مهنع لزتعي نأ : ثلاثلا لاحلا 1

 ربختسي الو . مهيلع ينثي الو . مهءاقل بحي الف . مهملظ ىلع مهضغب دقتعي نأ يغبني
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 ببسب هتوفي ام ىلع فسأتي الو < مهب نيلصتملا ىلا برتقي الو « مهلاوحأ نع

 الف ىضم موي اما « دنحاو موي كولملا نيبو ينيب امنا. : مهضعب لاق امك < مهتقرافم

 مل « نيعم كلام هل ناكو . ءارقفلا ىلع هقرفتل ًالام ناطلس كيلا ثعب اذا : ةلأنسم
 هتقرفت ىلوتيو ٠ هنايب قبس امك هب قدصتي نا همكح ناك < هل نكي مل ناو ٠ هذخأ لحي

 . ءارقفلا ىلع

 مهتلماعم تمرح < مارحلا مهلاومأ رثكا ناك اذاو < هذخأ نم عنتما نم ءاملعلا نمو

 كلت تناك نإف « هيف رظني نأ يغبني . تاياقسلاو دجاسملاو رطانقلا نم ةملظلا هتنب امو

 فرعي مل ناو . ةرورضلل الا, اهيلع روبعلا زجي مل . نيعم كلامل اهب تينب يتلا نايعألا

 . ملعأ هللاو « عانتمالا عرولاو . اهيلع روبعلا زاج اهكلام

 د د *
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 كلذ وحنو قلخلا ةرشاعمو ةوخالاو ةبحصلا بادا باتك

 قلخلا نسح نأل . قلخلا ءوس قرفتلاو . قلخلا نسح ةرمث ةفلألا نأ : ملعا

 نسح يف ام ىفخي الو « ربادتلاو ضغابتلا رمثي قلخلا ءوسو « قفاوتلاو بباحتلا بجوي
 . كلذ ىلع ةلاد ثيداحألاو . لضفلا نم قلخلا

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع . هنع هللا يضر ءادردلا يبأ ثيدح نم يور دقف

 هاور « نسح قلخ نم ةمايقلا موي نمؤملا نازيم يف لقثأ ءيش نم ام » : لاق هنأ ملسو
 . هححصو ىذمرتلا

 مکنساح أ ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكبرقأو يلا, مكبحأ نايد : رخا ثيدح يفو

 . « ًاقالخأ مكيواسم ةمايقلا موي ًاسلجم ينم مكدعبأو ّيلا مكضغبأ ناو ًاقالخأ

 : لاقف ؟ ةنجلا سانلا لخدي ام رثكأ نع ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لئسو

 . « قلخلا نسحو هللا ىوقت »

eهللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفف  

 ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 : «هيلع اقرفتو كلذ ىلغ اممتجا هللا ف باحت نالجرو و : مهتم ركذف «هلظ الإ لظ

 تقحو « يف نيباحتملل يتبحم تقح » : لجو زع هللا لوقي رخآ ثيدح يفو
 . « يف نيروازتملل يتبحم تقحو « َّيف نيلذابتملل يتبحم

 « « هللا ىف ضغبتو هللا ىف بحت نأ . ناميالا ىرع قثوأ » : رخآ ثيدح ىفو

 ۰ . ةريثك كلذ يف ثيداحألاو

 ًاعيطم هنوكل ًاناسنا تببحأ اذا كنإف « هللا ىف ضغبي هللا ىف بحي نم نأ : ملعاو
 قرأ ی ةا یا بل يح ىم نآلادو ق هاف | هللا ناو ها
 . هجو نم هضغبتو هجو نم هبحت كنإف « ةهوركمو ةدومحم لاصخ هيف تعمتجا

 ةلاح ىلع هعم نوكتف < و

 مدان هنأ ملعي يتلا ة ةوفهلا ىرجم هنم ىرجي ام امأف « لاسرتسالاو ضابقنالا نيب ةطسوتم

 رثأ راهظا نم دب الف . ةيصعملا ىلع رصأ اذاف « رتسلاو ضامغإلا ذئنيح ىلوألاف ٠ اهيلع

 . اهتفخو ةيصعملا ظلغ بسح ىلع هل لوقلا ظيلغتو . دعابتلاو هنع ضارعالاب ضغبلا
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 : ماسقأ ىلع ىلاعت هللا رمأل فلاخملا نأ : ملعاو

 سيلو ٠ قاقرإلاو لتقلل قحتسم وهف ًايبرح ناك ناف . ًارفاك نوكي نأ : اهدحأ

 هل ريقحتلاو « هلع ضارعإلاب الا , هؤاذيا س واد ناک ناو ٠ ةناها نيذه دعب

 1 كيلعو : هل ليق ملس ناف . مالسلاب ةءادبلا كرتو ٠ قيرطلا قيضأ ىلا هل رارطضالاب

 هيلا لاسرتسالا هو ركملا نمو ٠ هتلكاؤمو هتلماعمو هتطلاخم نع فكلا ىلوألاو

 . ءاقدصألاب لعفي امك طاسبنالاو

 فا ا تناكو . ةعدب ىلا وعدي نمم ناک ناف . عدتبملا : يناثلا مسقلا

 نمم ناك ناو . ةمذ دقعب حماسي الو ةيزجب رقي ال هنأل . يمذلا نم دشأ هرمأف . اهب رفكي

 يف رمألا نكلو . ةلاحم ال رفاكلا رمأ نم فخأ ىلاعت هللا نيبو هنيب هرمأف . اهب رفكي ال

 . هلوق ىلا تفتلي ال هنأل . دعتم ريغ رفاكلا رش نأل . رفاكلا ىلع هنم دشأ هيلع راكنإلا

 ةياوغل ًاببس نوكيف . قح هيلاوعدي ام نأ معزي هنأل هتعدب ىلا وعدي يذلا عدتبملا فالخب

 هتعذىب هيلع عينشتلاو هريقحتو هتاداعمو هنع عاطقنالاو هضغب راهظإف . دعتم هرشف . قلخلا

 1 . دشأ هنع ساتلا ريفنتو

 , نوهأ هرمأف . هب ءادتقالا فاخي الو وعدي نأ ردقي ال ىذلا يماعلا عدتبملا امأف

 حصنلا عفني مل نإف ٠ بلقتلا ةعيرس ماوعلا بولق ناف . حصنلا يف هب فطلتي نأ ىلوألاو

 E ل ل

 ا es هبلق يف :داقتعا خوسرو هعبط دومجل رثؤي ال كلذ نأ

 ا قلخلا نيب تعاش اهحيبقت يف غلابي مل اذا

 5 ناب نان دعب كاكا 1 هداقتعاب ال هلعفب يصاعلا : ثلاثلا مسقلا

 كرتو هنع ضارعالا ىلوألاف. كلذوحنو ةميمنلاوةبيغلاو روزلا ةداهشو بضغلاو ملظلاك

 يذلاك . داسفلا ىلا وعدي نميف مكحلا كلذكو . هتلماعم نع ضابقنالاو هتطلاخم

 هتناهإ يغبني اذهف . داسفلا لهأل برشلا بابسأ ءيهيو ءاسنلاو لاجرلا نيب عمجي

 ا . هنع ضارعالاو هتعطاقمو

 هيف رمألاف ٠ بجاو كرت وأ ةقرس وأ انز وأ رمخ برشب هسفن يف قسفي يذلا امأف

 حصنلا ناك نإف . هب عنتمی امب هعنم بجو . فدوص نإ هترشابم تقو يف هنكلو < فخأ

 . هل ظلغأ الاو حصن < , هل عفنأ ناكو هدري
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 هتبحص راتخت نميف ةطو رشملا تافصلا نايب يف لصف
 رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انيور

 ١ للاخي نما وكدجا

 ا eT دب الو « دحأ لك ةبحصلل حلصي ال هنأ : ملعاو

 نم ةبولطملا دئاوفلا بسحب لاصخلا كلت طرتشتو . هتبحص يف اهببسب بغري لاصخو

 ةدهاشملاب سانئتسالا درجمب وأ . هاجلاو لاملاب عافتنالاك ةيويند اما يهو . ةبحصلا

 اهنم < . ةفلتخم ضارغأ اهيف عمتجتو « ةينيد اماو « انضرغ كلذ سيلو « ةرواحملاو

 بلقلا ردكي نم ءاذيا نع انيصحت هاجلا نم ةدافتسالا اهنمو « لمعلاو ملعلاب ةدافتسالا

 بلط يف تاقوألا عييضت نع هب ءافتكالل لاملا نم ةدافتسالا اهنمو « ةدابعلا نع دصيو

 3 لاوحألا يف ةوقو بئاصملا يف ةدع نوكتف . تامهملا يف ةناعتسالا اهنمو . توقلا

 نإف . ناوخالا نم اورثكتسا : فلسلا ضعب لاق امك . ةرخآلا يف ةعافشلا راظتنا اهنمو

 اوب ا لصحتال طور ةدئاف لك يعدتيت دناوناةنهف ول

 : اصح سمح هتيحص رثؤت نمي توكي نأ يخبنيف + ةلمجلا ينو
 الا ىلع ضي رختالو دعاوى ريغ وللا ن ًالقاع نوكي نأ

 فف نا درب ها قيحألا و ي رت ال لاما سار ري لقفلا"امأ

 ٠ نوكي نا اماو . هسفنب اما. هيلع يه ام ىلع رومألا مهفي يذلا لقاعلاب ينعنو « كرضيف
 . مهف مهفأ اذإ ثيحب

Eaالف هاوه عيطيف ةوهش وأ بضغ هبلغي لقاع بر ذا. «  

NE Ea هلا فاخيال هن Us 

 . ا رم حم نک عن امأو

 . مهفانكأ يف شعت قدصلا ناوخإب كيلع : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق

 ام كئيجي ىتح هنسحأ ىلع كيخأ رمأ عضو < ءالبلا يف ةدعو ءاخرلا يف ةنيز مهنإف

 E نا نا ا صا كود ل داو دس كاياعب
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 كرمأ يف رشتساو «٠ كرس ىلع هعلطت الو . هروجف نم ملعتتف رجافلا بحصت الو « هللا

 . ىلاعت هللا نوشخي نيذلا

 نأو ٠ كئاعد يف ينركذا : هل لوقت نأ جاتحت قيدصلا سئب : ذاعم نب ىيحي لاق

 5 هيلا رذتعت نأ جاتجت وأ ¢ ةارادملاب هعم شيعت

 . تيبلا يف ةهكاف نم لكأي مهضعب لعجف « مئان وهو نسحلا ىلع ةعامج لخدو
 . ناوخالا لعف هللاو اذه . هللا كمحر : لاقف

 ؟ ديري ام هنم ذخأيف هيخأ مك يف هدي مكدحأ لخديأ : هباحصأل رفعج وبأ لاقو

 . نومعزت امك ناوخإب متسلف : لاق ال : اولاق

 يف هدجي ملف « رامتلا ىسيع : هل لاقي هل قيدص ىلا, ءاج يلصوملا ًاحتف نأ ىوريو

 ءاجو « نيمهرد هنم ذخأف < هتجرخأف < ىخأ سيك یل ىجرخأ : ةمداخلل لاقف . لزنملا

 رظنف « ةرح تنأف « ةقداص تنك نإ : لاقف . كلذب ةيراجلا هتربخأف هلزنم ىلا, ىسيع

 قوقحلا نم هيخأل ناسنإلا ىلع ام نايب ىف لصف

 مايقلا : اهاندأ : تاجرد كلذو . اهب مايقلاو تاجاحلا ءاضق : لوألا قحلا

 1 راشبتسالاو ةشاشبلا عم نكل 2 ةردقلاو لاؤسلا دنع ةجاحلاب

 . لاؤس ريغ نم جئاوحلاب مايقلا : اهطسوأو
 5 سفنلا جئاوح ىلع هجئاوح ميدقت 0 اهالعأو

 . مهجئاوح يضقيف ةنس نيعبرأ هتوم دعب هيخأ لايع دقفتي فلسلا ضعب ناك دقو

 . ىرخأ قطنلابو « ةرات توكسلاب ناسللا ىلع : يناثلا قحلا

 هيلع درلا نعو « هتبيغو هروضح يف هبويع ركذ نع تكسي نأ وهف . توكسلا امأ
 ىلإ: : هيقل اذا, هلأسي الو . هلاوحأ نم هروهظ هرکی امع لاؤسلا نعو « هتشقانمو هتاراممو
 يف حدقي الو < ةعيطقلا دعب ولو هرس متكي نأو « كلذب همالعا ديري ال امبرف ؟ نيأ

 . هيف هريغ حدق هغلبي الو « هلهأو هبابحأ

٠٠ 



 . ىنعملا ىف هيلإ

 ىلع هنساحم تبلغ نمو « دجت مل بيع لك نع ًاهزنم تبلط نا, كنأ : ملعاو
 . ةياغلا وهف هيواسم

 . تالزلا بلطي قفانملاو « ريذاعملا بلطي نمؤملا : كرابملا نبا لاقو

 . ناوخإلا تالز نع حفصلا : ةوتفلا : ليضفلا لاقو

 ‹ نكمأ امهم نسحلا ىلع هلعف لمحت نأو . كيخأب نظلا ةءاسار كرتت نأ يغبنيو

 . « ثيدحلا بذكأ نظلا ناق نظلاو مكاياو » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو

 لفاغتلاو بويعلا رتس نأو « هنع يهنملا سسجتلا ىلاوعدي نظلا ءوس نأ : ملعاو

 . نيدلا لهأ ةميس اهنع

 تاجرد لقأو « هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح ءرملا ناميا لمكي ال هنأ : ملعاو

 رتسي نأ كيخأ نم رظتنت كنأ كش الو . هب هلماعي نأ بحي امب هاخأ لماعي نأ ةوخألا

 رظتنت فيكف كيلع دتشا كلذ دض هنم كل رهظ ولف « كيواسم نع تكسي نأو « كتروع
 ؟ هل هيلع مزعت ال ام هنم

 اَذا َنيِنَلا © : ىلاعت هللا لوق يف تلخد هب حمست ال ام فاصنالا نم تسمتلا ىتمو
 : نيففطملا ةروس]# نورس مُهوُترَو وأ مُهوُلاَك ادار * نوفوتسي سالا ىلع اوُلانكا

 . دسحلاو دقحلا اهفشكب ىرغملاو ةروعلا رتس يف ريصقتلا أشنمو . ["- ۲

 الو « ةارامملا ناوخالا نيب دسحلاو دقحلا ةراثال بابسألا دشأ نم نأ : ملعاو

 ىرام نمو « هيلع دودرملا راقتحاو لقعلاو لضفلا ةدايزب زيمتلا راهظار الا اهيلع ثعبي

 وه ام ىلع ءيشلا مهف نعوهسلاو ةلفغلا ىلاروأ . قمحلاو لهجلا ىلا, هبسن دقف « هاخأ

 . ةوخألا دض وهو « ةاداعملا بجويو ردصلا رغوي وهو « راقحتسا كلذ لكو « هيلع

 نع توكسلا يضتقت امك ةوخألا نإف « قطنلاب ناسللا ىلع : عبارلا قحلا

 توكسلاب عنق نم نأل « ةوخألاب صخأ وه لب . بوبحملاب قطنلا يضتقت « هوركملا
 توكسلا نأل « مهنم صلختيل ال مهنم دافتسيل ناوخالا داري امناو . روبقلا لهأ بحص

 ضرع امع لأسيو « هلاوحأ ىف هدقفتيو « هناسلب هيلا ددوتي نأ هيلعف . ىذألا فك هانعم

 . هب رسي امب رورسلا يدبيو « هببسب هبلق لغش رهظيو « هل

 ١

 ا



 . « هملعيلف هاخأ مكدحأ بحأ اذا, » : "”يذمرتلا ةياور نم حيحصلا يفو

 : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق « هيلإ هئامسأ بحأب هوعدي نأ كلذ نمو
 هوعدتو « سلجملا يف هل عسوتو « هتيقل اذا هيلع ملست : كيخأ دو كل نيفصي ثالث

 . كيلا هئامسأ بحأب

 « هدنع ءانثلا رثؤي نم دنع هلاوحأ نساحم نم هفرعي امب هيلع ينثي نأ كلذ نمو

 هفينصتو هطخو هتئيهو هلقعو هقلخ يف ىتح ٠ هلاعفأو هلهأو هدالوأ ىلع ءانثلا كلذكو

 3 . دسحلا ضحم

 دصق اذا, هتبيغ يف هنع بذت نأو « كقح يف هعينص ىلع هركشت نأ كلذ نمو
 ) . ةرصنلاو ةيامحلا يف ريمشتلا ةوخألا قحف « « ءوسب

 ىتمو « «هملسي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا » : حيحصلا ثيدحلا يفو

 ۰ : نارايعم كلذ يف كلو . هملسأ دق نوكي هضرع نع بذلا لمهأ

 نأ حت ام لوقتف رضاح وهو كيف ليف دق هيف لق ىذلا نآر دقت نأ ::امهدحأ
 : ١ . هلوقي

 نم كبلق يف كرخخت امف « . كيلع عمستي رادج ءارو رضاح هنأ ردقت نأ : يناثلا

 را ا و ل اي

 . قفانم

 ىلإ نجاح نم لقا ململ ET « ةحيصنلاو ميلعتلا كلذ نمو

 | . هدشرأو هساوف ملعلاب ًاينغ تنك اذاو « لاملا

 داو سيلا ر مورو ار ا كسه رك ا

 نإف .ءاضغالا ىلع ثعابلا ضرغلاب ةنهادملاو ةارادملا نيب قرفلا نأ امك < رارسالاو

 تيضغأ ناو ٠ رادم تنأف . ءاضغإلاب كيخأ حالصا, هيف ىرت املو كنيد ةمالسل تيضغأ

 . نهادم تنأف كهاج ةمالسو كتاوهش بالتجاو كسفن ظحل

 )١( حيحص دنسب هج رخأ ىذمرتلا نا ديري 5



 امهم هحصن يف فطلتف هنيد ىف هتلز تناك ناف « تالزلا نع وفعلا : كلذ نمو

 ٠ ةمراصملاف ىبأ ناف « هظعوو هرجز كرتت الو . نكمأ

 . كسفنل هب وعدت ام لكب هتوم دعبو هتايح يف خألل ءاعدلا : سماخلا قحلا ش

نأ . ءادردلا يبأ ثيدح نم ملسم دارفأ يفو
 : لاق ملسو هلآو هيلع هلا ىلص يبلا 

 اعد املك لكوم كلم هضأر دنع دنع . ةباجتسم بيغلا رهظب هيخأل ملسملا ء ءرملا ةوعد »

 . « لثمب كلو . نيمأ : هب لكوملا كلملا لاق ريخب هيخأل

 ا ندرك ناطت رع ناش رد طاب بأ ناكو

 . رفن ةتسل رحسلا يف وعدي هللا همحر لبنح نب دمحأ !ناکو

 ىتأ ٠ ؛ تيملا هيخأل دبعلا اعد اذا, : ثيرح نب ورمع لاقف . توملا دعب ءاعدلا امأو |

 . قيفش كيلع خأ نم ةيده هذه « بيرغلا ربقلا بحاص اي : لاقف « هربق كلم اهب

 ىلإ بحلا ىلع تاشلا : ءافولا ىنعمو ٠ صاالخالاو ءافولا : : سداسلا قحلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مركأ دقو ٠ هناقدصأو هدالوأ عم خألا توم دعبو « توملا

 0 « ناميالا نم دهعلا نسح ناو . ةجيدخ مايأ يف اناشغت تناك اهنا, 0 لاقو ًازوجع وجع

 مظعو هتيالو تعست داو هنأش عفترا

 يعفاشلا ناك دقق 3 نيدلا فلاخي اميف خألا ةمفاوم ءافولا نم جلا هلا ملعاو

 : هل ليق رضتحا املف . هيلع لبقيو هب رقي لاکو ء مکحلا ادبع نب دمحم ىبخأ هللا ةمجر

 E ا أف ؟ هللا دع ابأ |

١ 5 0 i E E 1 ١ 
 ناك ًادمحم نأ عمو 3 دمحم اهلار بكنأف : يي وبلا توقعي يبا ىلا : لاقف هينا < ىموين

 3 هللا 8 2 ا / 0 0
 همحر يعفاشل اشلا حصنف < رولأو . مش يلا ا ترقا ب يطيوبلا نحل .٠ بيها رمح او

 ب أ راصو . ةيهذم رع مكحلا نبأ بنقناف. . ةنهادملا لو :بتسملا هللا احصأ ETE e SN E خا اك
 7 نم -_ 8 5 أ ا 5 : ر ا یک 1 1

1 : 
 + اف

 3 ةقيدص ودع قداصي الو 1 همي و ىلع ر ا ل! ثاغغالاب رز نأ اقول 7

 هاخأ فلكي ال نا كلذو . E EC كرتو فسملا#



 الو « هلام الو ههاج نم دمتسي الو . هتاجاحو هتامهم نع هّرس ځور لب « هيلع قشيام
 3 هدحو هللا هتبحمب هدصق نوكي لب « هل عضاوتلاو هقوقحب مايقلاو هلاوحأل دقفتلا هفلكي

 ىلاعت هللا ىلا برقتلاو 2 هنيد ىلع ةناعتسالاو 3 هئاقلب سانئتسالاو 3 هئاعدب كربتلاو

 ىلع مهفخأو ؛ هنم ظفحت تاو يل فلكتي تي نم يلع يناوخا لقثأ دمحم نب رفعج لاق

 ىرت نأ رمألا اذه مامت نمو « هتفلأ تماد هتفلك تطقس نم : ءامكحلا ضعب لاقو

 . مداخلا ةلزنم مهعم كسفن لزنتف « مهيلع كسفنل ال « كيلع كناوخإل لضفلا

 [قلخلل ةرشاعملا بادأ نم ةلمح] لصف

 8 قلخلل ةرشاعملا بادا نم ةلمج بابلا اذه رخا يف ركذنلو

 ىقلت نأو « ةلذ ريغ يف عضاوتتو « ربك ريغ نم رقوتت نأ ةرشاعملا نسح نمف

 نم كسلاجم يف ظفحتتو . مهنم فوخ الو مهل لذ ريغ نم ىضرلا هجوب ودعلاو قيدصلا
 : بوؤاثتلاو « كقاصب ةرثكو 3 كفنأ يف كعبصا لاخدإو« كعباصأ كيبشت

 ‹ كتيراجو كدلوب كياجعاب ثّدحت الو , ةداعالا هلأست الو 2 كثدحم ىلا غصاو

 . دبعلا لذبت لذبتت الو . نييزتلا يف ةأرملا عّسصت عنصتت الو

 . فعض د ريغ نم مهل نلو . فنع ريغ يف كلهأ فوخو

 . كئارو ىلا تافتلالا رثكت الو « كراقو طقسيف « كدبعو كتمأ لزاهت الو

 رذحاو « هرس نصو « ةبيغلاو بونذلا رذحاف تلعف ناف < ناطلسلا سلاجت الو

 « رذح ىلع هنم نكف كبرق ناو < للختلاو هترضحب ءاشجلا نم ظفحتو < هدنع ةبعادملا

 امب هملكو . يبصلاب كقفر هب قفراو . كيلع هبالقنا نمأت الف كيلا لسرتسا ناو
 . همشحو هلهأ نيبو هنيب لخدت الو . هيهتشي

 : ةيفاعلا قيدصو كاياو



 . عضاوتلل برقأ وه اميف سلجاف ًاسلجم تلخد اذاو
 دشرأو « مولظملا رصناو . رصبلا ضغف تسلج اذإف . قيرطلا ىلع سلجت الو

 . لاضلا

 . ىرسيلا كمدق تحت كراسي نع نكلو . كنيمي نع الو ةلبقلا ةهج يف قصبت الو

 مهقالخأ ءوس نم ىرجي امع لفاغتلاب كيلعف تلعف نإف « ماوعلا ةسلاجم رذحاو

 . مهثيدح يف ضوخلا كرتو

 . كيلع ءىرتجي هيفسلاو « حازملا يف كيلع دقحي بيبللا نإف حازملا ةرثك رذحاو

3 3 

 كلملاو راوجلاو محرلاو ملسملا قوقح يف باب

 كلذ وحنو

 اذا همتشتو . كاعد اذا هبيجتو « هتيقل اذا هيلع ملست نأ : ملسملا قوقح نمف

 اذا هل حصنتو . همسق ربتو . تام اذا هتزانج دهشتو « ضرم اذا هدوعتو . سطع

 ام هل هركتو « كسفنل بحت ام هل بحتو « :باغ اذا بيغلا رهظب هظفحتو . كحصنتسا

 . راثآلا يف لوقنم اذه عيمجو : كسفنل هركت

 ‹ نيملسملل عضاوتت نأو « لعف الو لوقب نيملسملا نم ًادحأ يذؤت ال نأ : اهنمو
 ام مهضعب غلبت الو . ضعب يف مهضعب ىدانلا تاغالب عمست الو . مهيلع ربكتت الف

 صعب نم غمس

 يف روهشملا ثيدحلل « هفرعت نمل مايأ ةثالث ىلع ةرجهلا يف ديزت ال نأ : اهنمو
 . كلذ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع رخآ ثيدح يفو
 ˆ هيقلف ماي ةثالث هب ترم اذإف « مايأ ةثالث قوف انمؤم رجهي نأ نمؤمل لحي ال » : لاق

 ءىرب دقف هيلع دري مل ناو . رجألا يف اكرتشا دقف « مالسلا هيلع در نإف « هيلع ملسيلف

 ١ « ةرجهلا نم مّلسملا

 نارجه ناف « نيدلا قح امأ « ايندلاب قلعتي اميف يه امنا ةرجهلا هذه نأ : ملعاو

٠١. 



 ىلا ا ةبوتلا مهنم رهظت مل ام « د نأ يغبني يصاعملاو ءاوهألاو عدبلا لهأ

 ا : . قحلا

 نأو ٠ ومن N aa نأ ا : اهنمو

 ١ . فرصنا نذأي مل ناف ًاثالث نذأتسيو « هنذاب الا, مهنم دحأ ىلع لخدي

 : ر نياكي ی ذاع لاا أ كلذو . نسح قلخب سانلا قلاخي نأ : اهنمو

 ىذأتو ىذأ ٠ نايبلاب يبغلاو ٠ هقفلاب ىهاللاو 3 ملعلاب لهاجلا ىقل ىتم هناف

 هجولا قلط ةفاك قلخلا عم نوكي نأو ٠ نايبصلا محريو . خياشملا رقوي نأ : اهنمو

mmنأ بحي ام الا. مهيلا, يتأي الو ٠ هسفن  

 ِْ . هيلا ىت

 عامج نهيف : لاقو . تاملك عبرأ مالسلا هيلع مدآ ىلا, هللا ىحوأ : نسحلا لاق

 .كنيب هوو 3 كنيبو ينيب ةدحاوو 2 كل ةدحاوو 3 ىل ةدحاو : كدلولو كل رمألا

 كلمعف ۽: ؛ كل E E ر ال يندبعتف : يل يتلا امأف . قلخلا نيبو

 . ةباجالا ّيلعو ءاعدلا كيلعف : كنيبو ينيب يتلا امأو . هيلا نوكت ام رقفأ هب كيزجأ .

 | 1 , هي كوحصي نأ بحت ىذلاب مهبحصتف : سالا نيبو كالي ىلا فَ

  aاک د ای و ,٠

 تائيهلا ىود ريفوت ةدأي ا ببم .

 5 ا 11 5 ١ e i 3 ا 8
 5 سار مط رسو ٠ نيا تاد + اصا یی 6 `" سف سمول 1 1 وا ر یھ و

e 8 : : E 2 : 3 
 0 1 ع 0 1 e 2 أ و

 مهتنسلاو < هن ېا وش رع مانلا بت هيرن هناا , مسا عيصضاوسا | لمن لأ 0 هس
 1 1 - حن و ناس 1 ذيع ص - mt : رک ی 3

 1 ل

 ىف ىعسيو ي كنا رست نا مكن اد يلا ارسم مستمما اے هح اج هلل انما اجل چرس نأ بص.
 4 دا !١ يأ 1 2

 1 هک

1 7 
 1 e ع - تاي

1 3 1 

E i E 00 1 3 ا  

 دفق هكفادكششلا تسلا از . همهلطي لأ ميش ملسم اق ماداسلا ادن لإ اهصسو
 : aنك 0

  5ی 3



لجو زع هللا ىلع ًاقح ناك الإ « هبحاص ديب امهدحأ ذخأف « ايقتلا نيملسم
 رضحي نأ 

 : | + امه رفغي ىتح امهيديأ نيب قرفي ال نأو , امهءاعد

 E ةعست « ةمحر ةدام اهيلع تزن ن لا ملا فاص اذا » : اكو
 نم نم حف رحا

 : ٠٠ ًاقلخ |مهنسجأو امهشبأل نوعستو

 باكرلاب ذخألا 07 . ةقناعملاب أب الو < نيدلا يف مظعملا دي ليبقتب ساب الو

ث نب ديزب سابع نبا كلذ لعف دقف « ءاملعلا ربقوتل
 مس هلع هللا يضر تبا

 هل ا ل a ماركإلا ليبس

 هنود لضانيو ٠ ريغلا ملظ نع هلامو هس هسفنو ملسملا هيخأ ضرع نوصي نأ : اهنمو

 ش 0 ٠ . هرصنيو

 هللا يضر ةشئاع ثيدحل « تنبو ماج ذأ يشب ةبنیف ا اذا, هنأ : : اهنمو

 اا
 نم دجال نم فورعلاب رئال مل نم یکی سيل ١ ةيفنحلا نب دمحم لاقو

 : 0 مل رعب عاقل يس ع نان اب

 . ايلا ىلإ حيو . نيكاسلابطلخيو « ايالا ةطاخم بنج 0 د نأ ٠ اهنمو

 . مهاضرم ةدايع : اهنمو

ك هلاسپو . ضيرملا ىلع هدي عضي نأ : دئاعلا بادآ نمو
 ففخيو وه في

 . ناكملا تاروع, نع رصبلا ضغيو ٠ ةيفاعلاب هل وعديو« ةقرلارهظيو ٠ سولجلا

ملسم هجرخأ ام لعفي نأ ضيرملل بحفسیو '
 يآ نب نامثع ثيدح نم « هدارفا يف 

لسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلا, اكش هنأ هنع هللا يضر صاعلا
 يف هدجتي ًاعجو م

 يذلا قلع هدي عنف و .ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف ٠ دج

00 
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 نىل: ا رجښناو ىوكشلا قر + ردضلا سعح ضضيرملا باد ةلمجو

 هدانسا وو تسيل 5 يقهيبلاو ) ا مزاكم ١ ىطئارخلاو ( هدلسف د ىف رازبلا هاور )ِ يقارعلا طظفاحلا لاق )١(

1¥ 

 امرشا نم هتردقو هلل ةزعب ذوعأ © e اثالث هللا مسب : : لقو
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 . هناحبس هللا ىلع لكوتلاو . ءاعدلا
 . مهروبق روزيو . مهزئانج عيشي نأ : اهنمو ع

 1 رابتعالاو ¢ نيملسملا قح ءاضق : عييشتلا نم دوصقملاو

 .: مهلك موقلا نزحل يزعن نم يردن الف . زئانجلا رضحن انك : شمعألا لاق
 5 بلقلا قيقرتو « رابتعالاو ¢ ءاعدلا : روبقلا ةرايز نم دوصقملاو

 ةظحالمو < ثيدحلا كرتو 2 عوشخلا موزلو 8 يشملا : زئانجلا عييشت بادأ نمو
 . هل دادعتسالاو « توملا ىف ريكفتلاو . تيملا

 مالسالا ةوخأ هيضتقت ام ءارو ًاقح يضتقي راوجلا نأ ملعاف : راجلا قوقح امأو
 هل راج : ةثالث ناريجلا نا, » : ثيدحلا يف ءاجو . ةدايزو ملسم لك هقحتسي ام قحتسيف
 راجلا : قوقح ةثالث هل ىذلا راجلاف : قوقح ةثالث هل راجو « ناقح هل راجو < دحاو قح

 هل ىذلا امأو . محرلا قحو < مالسالا قحو « راوجلا قح هلف . محرلا وذ ملسملا
 : دحاو قح هل ىذلا امأو . راوجلا قحو « مالسالا قح هل « ملسملا راجلاف : ناقح
 1 7 كرشملا راجلاف

 ءادتباو « قفرلاو ىذألا لامتحا لب « طقف ىذألا فك راوجلا قح سيل هنأ : ملعاو
 هيزعيو <« ضرملا يف هدوعيو 2 مالكلا هعم ليطي الو 2 مالسلاب هراج أدبي نأو ‹ ريخلا
 هقياضي الو ¢ هراد ىلا, علطي الو ¢ هتالز نع حفصيو ¢ حرفلا يف هئنهيو ¢ ةبيصملا يف

 يف بارتلا حرط يف الو ) هبازيم يف ءاملا بص يف الو ¢ هرادج ىلع بشخلا عضو يف

 عمستي الو ¢ هتاروع نم فشكتني ام رتسيو 3 هراد ىلا, هلمحي اميف رظنلا هعبتي الو « هئانف

 1 باغ اذا, هلهأ جئاوح ظحاليو « همرح نع هفرط ضغيو « همالك هيلع

 محرلاو براقألا قوقح يف لصف
 نأ « ةشئاع ةياور نم . حيحصلا ثيدحلا يفف« محرلاو براقألا قوقح امأو

 ينلصو نم : لوقت . شرعلاب ةقلعم محرلا » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىاص يبنلا
 . « هللا هعطق ينعطق نمو < هللا هلصو

 نم . « ةيلحلا , يف ميعن وبأو «  باوثلا باتك » يف خيشلا وبأو . « اهيدنسم ٠ يف فسوي نب نسحلاو « رازبلا هجرخأ 0(
 . فيعض |هالكو : يقارعلا ظفاحلا لاق .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ىدع نبا هاورو . رباج ثيدح

 م٠



 لصاولا نكلو . ءىفاكملاب لصاولا سيل : : يراخبلا دارفأ نم رخآ ثيدح يفو

 . اهلصو همحر تعطق اذا ىذلا

 مهلصأ ةبارق يل ناي . هللا لوسر اي : لاق الجر نأ ملسم دارفأ نم رخآ ثيدح يفو

 نئل » : لاق « يلع نولهجيو مهنع ملحأو < يلا, نوؤيسيو مهيلا نسحأو . ينوعطقيو
 ىلع تمد ام مهيلع ريهظ هللا نم كغم لازي الو « ّلَملا مهفست امنأكف « تلق امك تنك

 امك « ةبارقلا قحب هيلع مهجاجتحا عطقنا دقو . مهيلع روصنم كنأ ىنعملاو . « كلذ

 يف ةروهشم ةريثك كلذ يف ثيداحألاو . راحلا دامرلا وهو < لملا فس نم مالك عطقني

 . مألا قح دكأت يفو « نيدلاولا قوقح يفو . محرلا ةلص

 ديكأت ىلا جتحي مل دلولا ىلا, ليمت عابطلا تناك امل هنأ ملعاف, دلولا:ق وقح امأو
 هللا لاق دقو . هبيدأتو هميلعت كرتيف . دلولل دلاولا ىوه بلغي دق هنأ الا . هب ةيصولا

 :e ميرحتلا ]4 ًاران مكيلُهأو مکس اوف :  ىلاعت

 مهوبدأو مهوملع : هانعم 5 نورسمملا لاق

 ةالصلاب هرمأ نينس عبس غلب اذإف . ”هنع قعيو « هنبا مسا نسحي نأ دلاولل يغبنيو

 . هجوز غلب اذإف « هنتخو

 هيلارظني الو . قيطي ال ام هفلكي الو . هوسكيو . همعطي نأف . كولمملا قوقح امأو

 هللا وفعي نأ ءاجر وفعيف « هسفن للز دنع هللا ركذتيلو . هللز نعوفعي نأو « ءاردزالا نيعب

 . هنع ىلاعت

 3 9 خام دا د

 ةلزعلا باب
 ال امهنم ةدحاو لك نأ عم ؟ لضفأ امهتيأ . ةطلاخملاو ةلزعلا يف سانلا فلتخا

 . ةلزعلا اوراتخا داهزلا رثكأو « لئاوغو دئاوف نع كفنت

 دوادو . مهدأ نب ميهارباو « يروشلا نايفس : ةلزعلا رايتخا ىلا بهذ نممو

ys ىأ . دلوي نيح يبصلا سأر ىلع نوكي ىذلا رعشلا : ناب د :٠ : 

 رداقلا دبع ذاتسالا قيقحتب ةيزوحلا ميق نبال « دولوملا ماكحأب دودوملا ةفحت » باتك رظنإ . ىثنألل ةاشو ركذلل نيتاش

 . قشمدب نايبلا راد ةبتكم عبط طو ؤانرألا

۰۹ 



 r ييإاحلا رشبو ٠ ليضفلاو ٠ يئطلا

 يلوم عتابات تيوب هياط هنأ راسم ب يك ل

 ت قرش نزا ل تت اوال لک

 : لق ن نا توم یکجا يف رف ا ا اا

 نم بعش يف لجرو/ « هلامو هسننب دهاجي لجر و : لاق ؟ ريخ سانلا يأ . هللا لوسراي
 : « هرش نم سانلا عديو هبر دبعي باعشلا .

 ؟ ةاجنلا ام هللا لوممو اي: تلق : : لاق « هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح يفو

 . « كتئيطخ ىلع كباو . كتيب كعسيلو . كناسل كيلع كلما » : لاق

 .. ةلزعلا نم مكظحب اوذخ : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 . ديدح نمأباب سانلا نيبو ينيب نأ تددول : هنع هللا يضر صاقو يبأ نبدعس لاقو

 و يتلا ی ١و دعا يملك

 سالنحأ 3 ليللا ع ملعلا عيباني اونوك : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 ىلع نوفختو ٠ ءاجسبا لهأ يف نوفرعت 5 بايثلا “ناقل (”بولقلا ددح ٠ تويبلا

 NE ءرملا ةعموص معن : نط طا يضر ءادرذلا وبأ لاقو

 1 . يخلتو يهلت اهنإف . قاوسألا سلاج اجمو مكاياو . هرصبو هجرفو

4 
 . دسألا نم رفت امك سالا نم رف : يناطلا دواد لاقو 37

 انلزتعاف . ةنابجلا ىلإ ينجرخأو يزوشلا نايقس ياإيب ذأ : لهلهمو ونأ ل قو

 . لعفاف ًادحأ كنامز يف طلاخت ال نأ تعطتسا نا, 00 .لاق مث ىكبف .

 3 ٠ 1 كزاهج ٠ ةمرم ل تامه 5
8 ْ 

 . هحربي الو هيف ميقي ناك دا : هتيب سلح نالف : لاقي سلخ عح : سالحألا )١( ف مقي ناك اذا : هت اح تالف < لاقي ا وذل ممح : الحلا

 1 . ةدايغلا!ىف ةادفلا مدع نع ةيانك ٠ تولقلا ددح (۲)

 : : ٠ ايلاب ناك اذا : قلخ بوث : لاقي ١ قلخ عح : ناناح (۳)
EE ANE i 4ا هدا  

 e اما منو n زج ماد مرا (غ)
 ا 1 ١
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 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق كلذ نمف ٠ ةطلاخملا راتخخا نم ةجحا اأو

 ىلع ٌربصي الو مهطلاخي ال يذلا نم ريخ مهاذأ ىلع ربصيو سانلا طلاخي ىذلا نمؤملا ١

ىلع ةجح اهب موقت ال ةفيعض كلذ ريغ ءايشأب اوجتحاو ؛ « مهاذأ
 .هللا لوق اهنم . كلذ 

 0 ٥ : نارمع لآ] ۽ اوملتخاو اورق َنيِدلاَك اوُوُكَت الو و : ىلاعت

 ي ةلوقب اشا اوجتحاو . ةعي رشلا لصأ يف بهاذملاو ءارآلا قرفت دارملا نأل

 فيعص اذهو . ةيلكلاب رجه ةلزعلاو : اولاق « ثالث قوف ةرجه الو : ملسو هلآو هيلع

 . ةداتعملا ةطلاخملاو مالسلاو مالكلا عطق هب دارملا نأل

 | قحلا فشكو اهلئاوغو ةلزعلا دئاوف ركذ يف لصف
 اهلضف يف

 حاكنلا ةليضف يف مهفالتخاك وه ا اذه يف سانلا فالاتخا نأ ٠ معا

 لوق كالذكف صاخشألاو لاوحألا فالاتخاب فلتخي كلذ نأ انركذ دقو . ةبوزعلاو

eتس يهو هلا  . 

 . ةيادبلا يف اصوصخ كلذ ىلا ةليسو ا ةطلاخملا عم خا رفالو عارفا يعدتسي

 ألا ىلإ : لاق ؟ ةولخلاو دهزلا مهب ا ءيش أ ىلا, : ءامكحلا ضعبل نيق

 : ا هللاب

 . هريغب سنأيف هبر فرعي ادحأ نأ ىرأ تنكام : هلع هللا يضر ينرقلا , سيوأ لاقو

 ةد قيقحت ركفلا ماودب وأ 3 هللا 1 ركذلا مأ ودب هل رسیت نم نأ : ملعاو

 . ةطلاخمل اب قلعتي ام لك ن نم لضفأ كلذل درجتل لاف . هللا

 دق ناسالا هن ضرعتي يتلا يصاعملا نع ةلزعلاب صلختلا : ةيناثلا ةدئافلا

 : ةعب رأ يهو ٠ ةطلاخمل اب

 دإف . اهب هكفتلاو ضارعألاب ضمضمتلا سانلا ةداع نإف . ةبيغلا : اهدحأ

 نافإ . اكيرش تنك تكس ناو .. یلاعت هللا طخنلل تضرعتو تْمثأ مهتقفاوو رهتطلاح

a 4 1 5يي ل  RET3 و و 0  ek5  

 رو ..:ثبغلا لا ةع اودادأف كوباتعاو وضعنا ت کنا لاو 2 'ياتغملا دخأ ءهمتسملا
 e ي © 0 3 7 ل 8 51 “+
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 . متشلا ىلا اوجرخ .
 نع لخي مل سانلا طلاخ نم ناف « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا : ةيناثلا

 يفو . ررضلا نم عاونأل ضرعت ركنأ ناو . هللا ىصع تكس ناف < تاركنملا ةدهاشم
 . اذه نم ةمالس ةلزعلا

 ةطلاخم يف ام لوأو « هنم زارتحالا رسعي يذلا لاضعلا ءادلا وهو « ءايرلا : ةثلاثلا
 يف اماو « لصألا يف اما, « بذكلا نع كلذ ولخي الو « مهيلا, قوشتلا راهظا, سانلا
 فيكو « تحبصأ فيك : لئاقلا لوق باوج ىف نوزرتحي فلسلا ناك دقو « ةدايزلا
 ءافعض انحبصأ : لاق ؟ تحبصأ فيك : هل ليق دقو مهضعب لاق امك ؟ تيسمأ
 . انلاجآ رظتننو « انقازرأ لكأن . نيبنذم

 الو ةقفش هيلع هثعبي ال ؟ تحبصأ فيك : هيخأل لئاسلا لاؤس ناك اذا هنأ : ملعاو

 داسف ملعي نأ ثروي دقحو نغض بلقلا يفو هلأس امبرو « ءايرو ًافلكت ناك « ةبحم
 . مهقالخأب مهقلاخي ملو قلخلا يقل نم هنأل . اذه نع صالخلا ةلزعلا يفو « هلاح

 . مهنم ماقتنالا يف هايندو هنيد بهذيو « هيف مهنيد بهذيو « هوباتغاو هولقثتساو هوتقم
 ءالقعلا هل هبنتي املق نيفد ءاد وهو « ةئيدرلا مهقالخأ نم عبطلا ةقراسم : ةعبارلا

 هيلع ًاركنم هنوك عم « ةدم ًاقساف ناسنالا سلاجي نأ لق هنأ كلذو . نيلفاغلا نع ًالضف
 نأل . داسفلا نع روفنلا يف ًاقرف دجول هتسلاجم لبق ام ىلا هسفن ساق ولو الا . هنطاب يف
 تلاط امهمو « هماظعتساو هعقو طقسيو < عبطلا ىلع ًانيه ةرشابملا ةرثكب ريض داملا
 ظحال اذا ناسنالا نأ امك « هسفن نم رئاغصلا رقتحا . هريغ نم رئابكلا ناسنالا ةدهاشم

 ةيعاد كلذ نوكيف « هتدابع رغصتساو « هسفن رقتحا . دبعتلاو دهزلا يف فلسلا لاوحأ
 لا نيكلاصلا ادع لناقلا لوقرس فري ةفقدلا هدهبو داخلا ىلإ
 , ةعحرلا

 اوأر اذا سانلا رثكأ نأ . هتدهاشمو هرركت ببسب ءيشلا عقو طوقس ىلع لدي اممو
 هيف مهداقتعا ىلا يضفي داكي ىتح . كلذ اومظعتسا < ناضمر يف رطفأ دق ًاملسم
 ريخأت نع مهروفن هنع نورفني الف . اهتاقوأ نع ةالصلا رخؤي نم نودهاشي دقو < رفكلا
 ةالصلا نأ الإ كلذل ببس الو . رفكلا ىلا, جرخت ةدحاو ةالص كرت نأ عم . موصلا

 نم ًامتاخ وأ « ريرح نم ًابوث هيقفلا سبل ول كلذكو . رثكي اهيف لهاستلاو « رركتت
 . كلذ نومظعتسي الف . باتغي هنودهاشي دقو <« كلذل سانلا راكنا دتشال . بهذ
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 نع طقس « نيباتغملا ةدهاشمو « اهعامس ةرثكل نكلو « ريرحلا سبل نم دشأ ةبيغلاو

 الإ مهنم ىرت داكت ال كناف « سانلا ةسلاجم رذحاو قئاقدلا هذهل نطفاف « اهعقو بولقلا

 ‹ ةيصعملا كيلع نوهتو ‹ ةرخآلا نع كتلفغ يفو « ايندلا ىلع كصرح يف ديزي ام

 ةمينغ هناف هقرافت الف « هيف هللا ركذي ًاسلجم تدجو ناف « تاعاطلا يف كتبغر فعضتو

 ضوخلا نع نيدلا ةنايصو . تاموصخلاو نتفلا نم صالخلا : ةثلاثلا ةدئافلا
 . ميلس مهنع لزتعملاو « تاموصخلاو ةيبصعلا نم دالبلا ولخت املق هنإف « اهيف

 ‹ نتفلا ركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ . هنع هللا يضر رمع نبا ىور دقو

 اوناكف « مهتانامأ تفخو « ”مهدوهع تجرم دق سانلا تيأر اذا.» : لاقو اهفصوو

 كيلع كلماو « كتيب مزلا «: لاقف ؟ ينرمأت ام : تلقف < هعباصأ نيب كبشو « اذكه

 . « ةماعلا رمأ عدو . ةصاخلا رمأب كيلعو « ركنت ام عدو . فرعت ام ذخو « كناسل

 . هانعم ىف ثيداحألا نم كلذ ريغ ىور دقو

 ةرمو «ةبيغلاب ةرم كنوذؤي مهناف ‹ سانلا رش نم صالخلا : ةعبارلا ةدئافلا

 مل سانلا طلاخ نمو < ةيذاكلا عامطألاب ةرمو 0 ةمهتلاب ةرمو 0 نظلا ءوسب ةرمؤ ةميمنلاب

 يفو « هفراعم نم ناسنالا اهاقلي يتلا رشلا عاونأ نم كلذ ريغو « ودعو دساح نم كفني

 : مهضعب لاق امك . كلذ نم صالح ةلزعلا

 باحصلا نم ٌنرشثكتست الف دافتسم كقيدص نم كودع

 بارشلا وأ ماعطلا نم نوكي هارت ام رثكأ ءادلا ناف

 . ءوسلا ءاطلخ نم ةحار ةلزعلا ىف : هنع هللا ىضر رمع لاقو

 . فرعت نم ركنأو « فرعت ال نم ىلا فرعتت ال : مهدأ نب ميهاربا لاقو

 انإف « هللا رتس يف شعن انعد : لاقف ؟ جحلا ىلا كبحصأ : هيخأل لجر لاقو

 . هيلع تقامتن ام ضعب نم انضعب ىري نا فاخن

 رئاسو ةءورملاو نيدلا ىلع رتسلا ءاقب يهو < ةلزعلا يف ىرخأ ةدئاف هذهو

 ش . تاروعلا

 :4 اهم ءافولا ةلقو < اهبارطضا : دوهعلا جرمو . تطلتخا اذا 2 مهدوهع تجرم : لاقي 0(
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 . مهنع كعمطو . كنع سانلا عمط عطقني نأ : ةسماخلا ةدئافلا

 . كلذ ريغو . ""مهتاكالمإو مهمئالو

 . مهلك هنع اوضر نامرحلاب سانلا مع نم : ليق دقو

 ةوقب ثعبناو . هصرح كرحت ايندلا ةرهز ىلا, رظن نم نإف . كعمط عاطقنا امأو

 . ىذأتيف عماطملا رثكأ يف ةبيخلا الا, ىري الو . هعمط صرحلا

 ردجأ هنإف ٠ مكقوف نم ىلا اورظنت الو . .مكنود نم ىلا اورظنا » : ثيالحلا يفو

 . « مكيلع هللا ةمعن اوردزت ال نأ

 4 اينّدلا ةايحلا َةَرْهَر مُهنم اجار هب انعم اَم ىلا َكيِنيَع ٌنَّدُمَت الو :  ىلاعت هللا لاقو
 ١1١[. : هط]

 ةاساقمو ¢ ىقمحلاو ءالقنلا ةدهاشم نم صالخلا 1 ةسداسلا ةدئافلا

eهيف حدقلاب هوذآ ناف ٠ مهباتغي نأ . ثبلي مل «ءالقثلاب ناسنإلا ىذأت اذاو 5  

 . كلذ نم ةمالس ةلزعلا يفو . نيدلا داسف ىلا, رمألا رجناف . مهأفاك

 ةلزعلا تافآ ىف لصف

 الو « ريغلاب ةناعتسالا نم دافتسي ام ةيويندلاو ةينيدلا دصاقملا نم نأ : ملعا

 . ةطلاخملاب الا كلذ لصحي

 « بدأتلاو بيدأتلاو < عافتنالاو عفنلاو ‹ ميلعتلاو ملعتلا : ةطلاخملا دئاوف نمو

 ةدافتساو « عضاوتلا دايتعاو < قوقحلاب مايقلا ىف باوثلا لينو 3 سانيإلاو سانئتسالاو

 : اهلصفنلو « ةطلخلا دئاوف هذهف . اهب رابتعالاو . لاوحألا هذه ةدهاشم نم براجتلا

 نم امأف . ملعلا باتك يف امهلضف انركذ دقو < ميلعتلاو ملعتلا : ىلوألا ةدئافلا

 « ةدابعلاب لاغتشالا ىأرو . مولعلا يف ضوخلا هنم ىتأتي ال هنأ ىأرو ضرفلا ملعت

 ةياغ ملعتلا لبق هقح يف ةلزعلاف عرشلا مولع يف زربتلا ىلع ردقي ناك ناو 2 لزتعيلف

 . نارسخلا

 1 حاكنلا دقعو جيورتلا كالمالاو كاللا 20(
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 يف ريخ الو . نيدلا لصأ ملعلاو . لزتعا مث هقفت : مثيخ نب عيبرلا لاق اذهلو

 . ماوعلا ةلزع

 : هل ليقف « لابوو لابخ : لاقف ؟ لهاجلا ةلزع ىف لوقت ام : ءاملعلا ضعب لكس

 لكأتو « ءاملا درت . اهؤاقسو اهؤاذح اهعم E « اهلو كلام : لاقف ؟ ملاعلاف

 . "اهبر اهاقلي ىتح رجشلا

 هاجلا ةماقإ دصقلا ناك ىتمو . هيف ةينلا تحص اذا ميظع باوث هيفف ٠ ميلعتلا امأو

 يف بلاغلاو . ملعلا باتك يف كلذ قبس دقو . نيدلا كاله وهف . عابتألا نم راثكتسالاو

 فدوص ناف « مهنع لازتعالا نيدلا يضتقيف . نيملعتملا نم دصقلا ءوس نامزلا اذه

 الو . ملعلا نامتك لحي الو . هنع لازتعالا زجي مل . هيلا, ملعتلاب برقتمو هلل بلاط
 راشأ هناف . هلل الا, نوكي نأ ىبأف هللا ريغل ملعلا انملعت : لاق نم لوقب رتغي نأ يغبني

 فيوختلا نمضتي كلذو « ةباحصلاو ءايبنالا ريس ةفرعمو ثيدحلاو نارقلا مولع ىلإ هذهب

 يف رثأ لاحلا يف رثؤي مل نإف . هناحبس هللا نم فوخلا ةراثال ببس وهو . ريذحتلاو

 « ىلاعت هللا ىلا ايندلا يف بغارلا دري ال هناف . فالخلا ملعو مالكلا ملع امأف . لاملا

 . هرمع رخآ ىلا هصرح يف ًايدامتم هبحاص لازي ال لب

 « ةلماعملاو بسكلابف . سانلاب عافتنالا امأ « عافتنالاو عفنلا : ةيناثلا ةدئافلا

 . لضفأ ةلزعلاف . هعنقي ام هعم ناك نا امأو . ةلزعلا كرت ىلا رطضم كلذ ىلا جاتحملاو

 هل ةديفم ةلزعلا نوكت نأ الا . ةلزعلا نم لضفأ كلذف . هبسكب قيدصتلا دصقي نأ الا

 : ةدساف تالايخو ماهوأ نع ال . ةريصبو فشك نع « هب سنألاو ىلاعت هللا ةفرعم

 ردق نمو . مهجئاوح ءاضقل هندبب وأ هلامب اما . سانلا عفني نأ وهف : عفنلا امأو

 الإ هتلزع يف لغتشي ال ناك نإ, ةلزعلا نم لضفأ وهف . عرشلا دودحب مايقلا عم كلذ ىلع

 ماودب بلقلاب لمعلا قيرط هل حتفنا نمم ناك ناو « ةيندبلا لامعألاو تاولصلا لفاونب

 . ةتبلا هب لدعي ال ىذلا كاذف . ركف وأ ركذ

 « سانلا ةاساقمب ضايترالا هب ينعنو . بدأتلاو بيدأتلا : ةثلاثلا ةدئافلا

 يعرو اهدروو هايملا دصقو ضرألا عطقو يثملا لع ى وقت اهنأ ديري . اهؤاقسو اهؤاذح اهعم يتلا لبالاب ملاعلا ةلزع هبش )١(
 . ملاعلا نم تناك اذا ةلزعلا اذكهو . ءاقسو ءاذح رفسلا ىف هعم ناك نمب تهبش . ةسرتفملا عابسلا نع عانتمالاو رجشلا

 . اهؤاقسو اهؤاذغ : ةخسن ىفو . ءوسلاب ةرامألا سفنلاو ناطيشلا نم هسفن ىلع ًانيمأ نوكي هنإف
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 ىف ةلزعلا نم لضفأ كلذو . ةوهشلا رهقو . سفنلا رسكو . مهاذأ لمحت يف ةدهاجملاو

 . هقالخأ بذهتت مل نم قح

 دارملا لب «ةبادلا ةضاير نم كلذ داري ال اك اهسفنل دارت ال ةضايرلا نأ مهفي نأ يغبنيو

 اهيفو « ةرخآلا قيرط اهب كلسي ةيطم ندبلاو « لحارملا هيلع عطقت ًابكرم ذختت نأ اهنم
 ناك ةضايرلاب هرمع لوط لغتشا نمف « قيرطلا يف اهبكارب تحمج رسكت مل نإ تاوهش

 اهضع نم صالخلا الا, ديفتسي الو . اهبكري ملو ةبادلا ةضايرب هرمع لوط لغتشا نمك

 . بهار اي : بهارل ليق . دوصقملا مظعم تسيل نكلو « ةدئاف يرمعل يهو . اهسفرو

 اذهو . سانلا رقعأ ال ىتح ىسفن تسبح . روقع بلك انأ امنا, . بهارب تسل : لاقف

 . هيلع رصتقي نأ ىغبني ال نكل . رقعي نم ىلا ةفاضالاب نسح

 ىلا قرطتي ام تافآلا قئاقد نم هيلا قرطتيو . هريغ بدؤي نأ وهف : بيدأتلا امأو

 . ركذ ام ىلع ملعلا رشن

 لهأب سانئتسالاك ًابحتسم نوكي دقو « سانيإلاو سانئتسالا : ةعبارلا ةدئافلا

 يف سانئتسالا نوكي نأ يغبنيف « ةدحولا برك نم بولقلا حيورت هب دصقي دقو ىوقتلا

 . نيدلا

 . هلاناو باوثلا لين ىف : ةسماخلا ةدئافلا

 5 نمؤملا ىلع رورسلا لاخدا ةهج نم باوث اهيفف . تاوعدلاو

 نولاني مهنإف ٠ هودوعي وأ هوئنهي وأ هوزعيل سانلل هباب حتفي نأ وهف : يناثلا امأو

 . هترايز يف مهل نذأف ءاملعلا نم ناك نا كلذكو < ًاباوث كلذب

 . ةطلاخملا وأ ةلزعلا حجريف « اهتافاب تاطلاخملا هذه باوث نزي نأ يغبني نكلو

 . اهيلع ةلزعلا نورثؤي فلسلا رثكأ ناك دقو

 ربكلا نوكي دقف . ةدحولا ىف كلذ ىلع ردقي الو < عضاوتلا : ةسداسلا ةدئافلا

 عفرت امبرو . هميدةتو هماركا يف ريصقتلا لفاحملا يف هعنميو . ةلزعلا هرايتخا يف ًاببس
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 برقتب حرفيو . روزي نأ بحي الو رازي نأ بحي نأ هتفص هذه نم ةمالعو

 . ريبكلا بصنم نم ضغي ال عضاوتلا نأل

 ًاتابثإوأيفن ليضفتل ةفتلاب ًاقلطم اهيلع مكحلا نأ تققحت ةقحت اهلئاوغو ةلزعلا دئاوف تفرع اذاف

 ىلع ثعابلا ىلاو . هلاحو طيلخلا ىلاو . هلاحو صخشلا ىلا رظني نأ يغبني لب . أطخ

 . لضفألا حضتيو قحلا نيبتي كلذ

 امناو . رصاق وهف اذه ىوس ركذ نمو . طسبلاو ضبقلا نيب نكف . ءوسلل ةبلجم مهيلا

 . لاحلا يف هل فلاخملا هريغ ىلع اهب مكحي نا زوجي الف « هلاح نع رابخاوه

 ؟ ةلزعلا بادا امف : ليق ناف

 نم ةمالسلا بلط مث « سانلا نع هرش فك هتلزعب يوني نأ لزتعملل يغبني : انلق

 ديرجت مث « نيملسملا قوقحب مايقلا نع روصقلا ةفآ نم صالخلا مث « رارشألا رش

 . ةئيب بادآ هذهف« ًادبأ ىلاعت هللا ةدابعل ةمهلا

 ةرمث ينتجيف « ركفلاو ركذلاو . لمعلاو ملعلا ىلع ًابظاوم هتاولخ يف نكيل مث

 لاؤسلا نع فكيلو « هتقو وفصيل هترايزو هنايشغ اورثكي نأ نع سانلا عنميلو « ةلزعلا

 عيمج نإ . هب نولوغشم سانلا امو دلبلا فيجارأ ىلا ءاغصالا نعو . مهرابخأ نع

 عوقوك عمسلا يف رابخألا عوقوف . ةالصلا ءانثأ يف ثعبني ىتح بلقلا يف سرغني كلذ

 ةطلاخم ىلا عسسوتلا هرطضا الإو . ةشيعملا نم ريسيلاب عنقيلو . ضرألا يف رذبلا

 . سانلا

 الو . ةلزعلاب هيلع ءانثلا ىلا يغصي الو . سانلا ىذأ نم هاقلي ام ىلع ًاروبص نكيلو

 . ةرخآلا قيرط يف ريسلا نع فقيف بلقلا يف رثؤي كلذ نإف . ةطلخلا كرتب هيف حدقلا

 ىلع نوع كلذ يفف . ةبظاوملا دك نع ةعاس هيلا حيرتسي حلاص ميلج هل نكيلو

 هعمط عطقني الو « ايندلا نع عمطلا عطقب الا ةلزعلا يف ربصلا متي الو . تاعاسلا ةيقب

 ربص هيلع لهسيف . حبصي ال ىسمأ اذإو . يسمي ال حبصأ اذا هنأ ردقيف . هلمأ رصقب الا
7 
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 نأ ققحتيلو . ةدحولا نم هبلق هيلع قاض ىتم ربقلا ةدحوو توملل ركذلا ريثك نكيلو

 دعب ةدحولا ةشحو قطي مل . هب سنأي ام هتفرعمو هللا ركذ نم هبلق يف لصحي مل نم
 لحم مدهي ال توملا نأل . هسنأ توملا لزي مل هتفرعمو هللا ركذب سنأ نم نأو . توملا
 + َنوُقّررُي مهر دنع ُءايْحَأ لب طل: ءادهشلا قح يف ىلاعت هللا لاق امك .ةفرعملاو سنألا
 نع درو امك . ديهش وهف . هسفن داهج يف هلل درجتم لکو 8 : نارمغ لا ةزوس]

 . ربكألا داهجلا ىلا رغصألا داهجلا نم انعجر : لاق هنأ ةباحصلا ضعب

 نان oS ايزل Sn Sene Soe ىا ياو هلع
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 3 هيلا تو ا وهلا را هلع تورم نب هالا كا ةليسو فانتا

 لفسأ نع بلقلا ريسب رفسو . نطولا نع ندبلا رهاظب رفس : نارفس رفسلاو
 يتلا ةلاحلا ىلع فقاولا نإف . نيرفسلا فرشأ اذهو . تاوامسلا توكلم ىلا نيلفاس

 . روصقلا ةجرد مزال « ءابآلا نم ديلقتلاب هفقلت ام ىلع دماجلا « ةدالولا بيقع اهيلع أشن

 قيضو نجسلا ةملظ ضرألاو تاوامسلا هضرع عستمب لدبتسمو . صقنلا ةبترب عناق

 : نجلا

 مامتلا ىلع نيرداقلا صقنك ايش سانلا بويع يف" نأ "يخلو

 . هکلاسم تسردنا . ريطخ رطخ ىف همحتقم ناك امل رفسلا اذه نأ الإ

 يف رظنلا يهاضي هنإف . ةميظع تافاو دئاوف هلو . ماسقأ وهف : ندبلا رفس امأف

 . كلذ جاهنم انركذ دقو . ةطلاخملاو ةلزعلا

 يف ةياكن هل رمأ نم اما برهلاف . بلط وأ بره نم ولخت ال هيلع ةثعابلا دئاوفلاف

 . رعس ءالغوأ . ةموصخو ةنتف فوخك وأ . دلبب رهظ اذا نوعاطلاك . ةيويندلا رومألا

 . بابسأ عاستا وأ لام وأ هاجب هدلب يف ىلتبا نمك . نيدلا ىف ةياكن هل رمأ اماو

 نمكو . هاجلاو ةعسلا بنتجيو لومخلاو ةبرغلا رثؤيف . ىلاعت هلل درجتلا نع هدصف

 . هنم رارفلا بلطيف . هترشابم لحت ال لمع ةيالو ىلا وأ ةعدب ىلا, ىعدي'

 وأ . هنيد رومأب ملعلاك ينيد وأ . هاجلاو لاملاك ىويند اما وهف . بولطملا امأو

 نامز نم لصحم ملعلاب روكذم ّلقو . هضرأ ىف هللا تاياب وأ . هسفن ىف هقالخأب

 . هلجأل رفاسو رفسلاب ملعلا لصحو الا, اننامز ىلا مهنع هللا يضر ةباحصلا

 الإ نكمي ال ةرخآلا كولس ناف , مهم ًاضيأ كلذف . هقالخأو هسفنب هملع امأو

 .قالخألا نع رف هنآل  ارفسرفسلا ىس اهنا ةييذهتو نلخلا نيت

 اهعبط قفاوي امب اهسانئتسال مهقالخأ ثئابخ رهظت ال نطولا ىف سفنلاف ةلمجلا يفو
 , ةداتعملا اهتافولأم نع تفرصو . رفسلا ءاثعو تلمح اذإف . ةدوهعملا تافولأملا نم

 . اهبويع ىلع فوقولا عقوو ٠ اهلئاوغ تفشكتا . ةبرغلا قاشمب تنحتماو
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 : رصبتسملل دئاوف اهتدهاشم ىفف . هضرأ ىف هللا تايأ امأو

 ناويحلا عاونأو . راحبلاو رافقلاو ىراربلاو لابجلا اهيفو . تارواجتم عّطِق اهيفف
 نم الا هكردي ال قلذ ناسلب حبسمو < ةينادحولاب هلل دهاش وهو الاء يش نمامو 3 تابنلاو

 . ديهش وهو عمسلا ىقلأ

 ىف ةرذ نم امو 3 لاحلا ناسل قطن كردي هبف <« نطابلا عمس : عمسلاب ينعن امناو

 . ةينادحولاب هناحبس هلل تادهاش عاونأ اهلو الا ضرألاو تاومسلا

 ال نيدلا نأل . قئالعلا ةرثكو هاجلاو ةيالولا نم برهلا رفسلا دئاوف نم نأ انركذ دقو

 كلهو نوفخملااجن دقو 3 اهليلقتو اهفيفخت روصتي نكلو 3 ةيرورضلا تاجاحلاو

 . همه ربكأ ايندلا تسيل ىذلا فخملاو < نولقثملا

 [حابملا رفسلا ىف] لصف

 ضرألا يف ةحايسلا امأف « هزنتلاو جرفتلا رفسك « ًاحابم نوكي نأ رفسلا ماسقأ نمو
 5 هنع يهنم هناف . فورعم ناكم ىلا الو . دوصقمل ال

 ال » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سوواط ثيدح نم انيور دقف

 . مالسإلا ىف ةحايس الو « لتبت الو « ةينابهر

 ءاسنلا كرت نم ناك ىذلا نوعظم نب نامثع رمأ نم ناك امل : لاق صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ۱۳۳ /۲ يمرادلا جرخأ )١(

 دمحأ جرخأو . يوق هدنسو « . . . ةينابهرلاب رموأ مل ينا ناثع اي » : لاقف : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا, ثعب

 ٠ كنأش ام : اهتلأسف « ةئيهلا ةذاب يهو ةشئاع ىلع نوعظم نب نامثع ةأرما تلخد : لاق ةورع قيرط نم 5

 لوسر ىقلف . هل كلذ ةشئاع تركذف . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لخدف . راهنلا موصيو « ليللا موقي يجوز : تلاقف

 . تاقث هلاجرو « . . . ةوسأ يف كل اهفأ . انيلع بتكت مل ةينابهرلا نا,نامثع اي » : لاقف  نامثع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر در » : هنا صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ( ١407 ) ملسمو ١1١١1/9, : يراخبلا جرخأو

 اهعرشي مل هنأ ربخأو « ةينابهرلا مهعادتبال باتكلا لهأ هللا مذ دقو « انيصتخال هل نذأ ولو لتبتلا نوعظم نب نامثع ىلع

 هناحبس لاقف . مايقلا قح هومزتلا امب اوموقي مل مهنكل . هللا ناوضر كلذب نيدصاق . مهسفنأ ءاقلت نم اهومزتلا امناو مهل

 نم مه مذ اذهو : ريثك نبا لاق «اهتياعر ىح اهوعر اف هللا ناوضر ءاغتبا الا, مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةينابهرو ع

 مهبرقت ةبرق هنأ اومعز ام هومزتلا امب مهمايق مدع يف : يناثلاو . هللا هب رمأي مل اع هللا نيد يف عادتبالا ٠ ا[مههدحأ . نيهجو

 ال ينا : لاقو : هتدابع نع هنولأسي . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تويب اوتأ نيذلا ةثالثلا دحأ لاق الو . لجو زع هللا ىلا

 « رطفأو موصأ ينكلو « هل مكاشخأو هلل مكاقتأل ينإ هللاو » : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغ « ءاسنلا جوزتأ
 . « هحيحص ١ يف يراخبلا هجرخأ « ينم سيلف يتنس نع بغر نمف . ءاسنلا جوزتأو « دقرأو يلصأو
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 نييبنلا لعف نم الو ءيش يف مالسإلا نم ةحايسلا ام : لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو
 ملع بلط يف الا,رفاسي نأ ديرملل يغبني الف « بلقلا تتشي رفسلا نألو .نيحلاصلاالو
 . هتريس يف هب ىدتقي خيش ةدهاشم وأ

 . اهريغو جحلا كسانم يف ةروكذم ةفورعم بادأ رفسلل و

 , هتقفن همزلت نمل ةقفنلا دادعاو . نويدلا ءاضقو « ملاظملا درب أدبي نأ كلذ نم
 2 عئادولا درو

 ءاقدصألاو لهألا عدويو : احلا اققر راتخي نأ 5 اهنمو

 8 ةركب سيمخلا موي هرفس نوكي ناو 3 ةراختسالا ةالص يلصي نأ 5 اهنمو

 راكذألا لمهي الو « ليللاب هريس رشكأ نوكي نأو  ًادرفنم يشمي ال نأ : اهنمو
 ًايداو طبه وأ ًازشن الع وأ ًالزنم لصو اذا ةيعدألاو

  ةأرملاو ءطشملاو « كاوسلاك . هتحلصم هيف ام هعم بحصتسي نأ : اهنمو

 . كلذوحنو . ةلحكملاو

 جاتحي امو برشملاو معطملاف « ايندلا داز امأ « ةرخآلاو ايندلل دوزتي نأ هل يغبني

 . هيلا

 ال دازلا لمح نإف « لهج اذهف . ًاداز لمحأ الف ًالكوتم جرخأ : لوقي نأ يغبني الو

 . لكوتلا ضقاني

 ملعتو « هتدابعو هتالصو هتراهط يف هيلا جاتحي يذلا ملعلا وهف < ةرخآلا داز امأو

 2 مميتلاو نيفخلا ىلع رفسلا حسم ةدمو . رطفلاو عمجلاو رصقلاك . رفسلا صخر

 . طورشب هقفلا بتك يف روكذم كلذ لكو . يشاملل لفنتلاو

 نإف . تاقوألاو ةلبقلا ملع وهو « رفسلا ببسب ددجتي ام ةفرعم نم رفاسملل دب الو
 . رضحلا نم دكآ رفسلا ىف كلذ

 ىلع ةّرجملاو لابجلاو هايملاو حايرلاو رمقلاو سمشلاو موجنلاب ةلبقلا ىلع لدتسيو

 . تيبلا ةلبقتسم اهعيمج اهدوجو نأب لابجلا ربتعيو . هعضوم يف نيبم وه ام
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 مث . ةلبقلا ىلا ىرسيلا يلصملا فتك ىلع ةدتمم ليللا لوأ نوكتف . ةّرجملا امأو

 جرس : ةرجملا ىمستو . ىنميلا هفتك ىلع ليللا رخآ يف ريصت ىتح اهسأر يوتلي
 ١ . ءامسلا

 . سمشلا لاوزب لخدي رهظلا تقوو . اهنم دب الف . تاولصلا تاقوأ ةفرعم امأو

 يف هآر نإف . رظنيلو . لظلا سأر ىلع تامالع مّلعيلو . ًاميقتسم ًادوع رفاسملا بصنيلف
 سمشلا تلاز دق هنا ملع ةدايزلا يف ذخأ اذإف . رهظلا تقو لخدي مل هنأ ملع ناصقنلا

 لوأ لخدي مث . هلثم ءيش لك لظ راص اذا هرخاو . رهظلا تقو لوأوهو . تقولا لخدو

 . هيلثمعيش لك لظ ريصي نأ ىلا هرخاو .رصعلا تقو

 « رايتخالا تقو بهذي مث . سمشلا رفصت مل ام هرخآ نأ : دمحأ مامإلا نعو

 . ةفورعم تاقوألا يقابو . سمشلا بورغ ىلا زاوجلا تقو ىقبيو

 قم هلع داع
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 ركنملا نع يهنلاو فو رعملاب رمالا باتك
 وهو . نيدلا يف مظعألا بطقلا وه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ : ملعا

 رهظو . ةنايدلا تلحمضال « هطاسب ىوط ولو . نييبنلا هب هللا ثعب ىذلا مهملا
 . دالبلا تبرخو . داسفلا

 َنْوَهنَيَو فوٌرْعَملاب نورمأيو ريثسلا ىلا َنوُعْدي ةمأ مكس نكتو: ىلاعت هللا لاق
 ضرف هنأ نايب ةيآلا هذه يفو . ١1١[ 5 : نارمع لآ] 4 َنوُحلْعُملا مه َكئَلْوأَو ركنا نع

 مكلك اونوك : لقي ملو ةمأ مكس ْنْكَنْلَو ا: لاق هنأل . نيع ضرف ال ةيافكلا ىلع
 نيمئاقلاب حالفلا صتخاو . نيقابلا نع طقس يفكي نم هب ماق اذإف . فورعملاب نيرما

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةريثك تايآ ميظعلا نارقلا يفو . هل نيرشابملا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نعو
 اوبكر موق لثم ٠ اهيف نهادملاو اهيف عقاولاو هللا دودح ىلع مئاقلا لثم » : لوقي ملسو

 نيذلا ناكف . اهالعأ مهضعب باصأو . اهرشو اهرعوأو اهلفسأ قي تاضان
 انبيصن يف انقرخ ول : اولاقف ٠ مهوذاف مهقوف نم ىلع اورم ءاملا اوقتسا اذا اهلفسا يف
 ىلع اوذخأ ناو . ًاعيمج اوکله مهرمأو مهوكرت ناف < « انقوف نم ذؤن ملو هنم انيقتساف اقرخ

 : ( ًاعيمج اوجن مهيديأ

 هيف درو ام ضعبو راكنالا بتارم يف لصف

٠ oملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ  
 عطتسي مل ناف . هناسلبف عطتسي مل ناف < « هديب هری و اركسأ حب ىار نحوي لاق

 . « ناميالا فعضأ كلذو . هبلقبف

 EEE OEE يدك

 دقف . ملاظ تنأ : هل لوقت نأ ملاظلا باهت يتمأ تيأر اذا » : رخآ ثيدح يفو

 « مهنم عدو
 « سانلا اهيأ : لاق مث . هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف . هنع هللا يضر ركب وبأ ماقو
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 نإ لع نش مهبل کنش كيل ارث نيل ی اي »: ةيآلا هذه نو ؤرقت مكنا
 : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعمس اناو « ٠٠١[ : ةدئاملا]# مَا

 . « باذعب هللا مهمعي نأ كشوأ هو ريغي ملف ركنملا اوأر اذا سانلا ناد

 ‹ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل » 5 لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنعو

 . « مهل باجتسي الف مكرايخ وعديف مكرايخ ىلع مكرارش هللا نطلسيل وأ

 كلذ وحنو هباداو هتاجردو هطورشو هناكرأ ف لصف

 : ةعبرأ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناكرأ نأ : ملعا

 . راكنالا بوجول طرش اذهو < ًارداق ًاملسم ًافلكم ركنملا نوكي نأ : اهدحأ

 . هيلع بجي ال نكل « كلذ ىلع بائيو . ركنملا راكنا هل « زيمملا يبصلا ناف

 اولدتسا امناو « بستحي نا قسافلل سيل : اولاقو موق اهربتعاف « ركنملا ةلادع امأو

 يف مهل سيلو [44 : ةرقبلا]# مكسفنأ نونو ربلاب سالا َنوُرُمَنَأ » : ىلاعت هلوقب
 . ةجح كلذ

 داحآلاوزيجي ملو < « يلاولا و أ مامالا ةهج نم هيف ًانوذأم ركنملا نوك موق طرتش

 . ًاركنم ىأر نم لك نأ ىلع لدت ةماع رابخألاو تايآلا نأل « دساف اذهو < ةسحلا 0

 . مكحت مامالا نذاب صيصختلاف « ىصع هنع تكسف

 مل ام فورعملاب رمألا زوجي ال : اولاقف اذه ىلع اوداز ضفاورلا نأ بجعلا نمو

 اذا مهل لاقي نأ مهباوج نكلءاوملكتينأ نم ةبتر سخأ ءالؤهو « موصعملا مامالا جرخي

 نم مكقوقح جارختساو . فورعملاب رمأ مكترصن : مهقوقح نيبلاط يضاقلا ىلا او ؤاج
 . دعب جرخي مل مامإلا نأل كلذ نامز ءىجي ملو « ركنملا نع يهن مكملظ نم دي

 كلذلو « هيلع موكحملا ىلع ةيالوو ةنطلس تابثاإ فورعملاب رمألا يف : ليق ناف

 الإ ةيعرلا داحآل تبثي ال نأ يغبنيف «٠  ًاقح هنوك عم < ملسملا ىلع رفاكلل تبثي مل

 . ناطلسلا نم ضيؤفتب

 نيملسملا داحأ امأو . زعلاو ةطلسلا نم هيف امل كلذ نمعونممفرفاكلا امأ : انلق

 . ةفرعملاو نيدلاب زعلا اذه نوقحتسيف



 : بتارم سمخ اهل ةبسحلا نأ ملعاو

 : فيرعتلا

 . فيطللا مالكلاب ظعولاو

 . كلذوحنو ! ىلاعت هللا نم فاخت الأ. قمحأ

 وه امع عنتمي ىتح هل برضلا ةرشابم وأ . برضلاب ديدهتلاو فيوختلا : ةسماخلاو

 . ةنتف ىلا رج امبر هنأل . اهلبق ام نود مامالا ىلا, جاتحت ةبترملا هذهف « هيلع

 ءانغتسالا ىلع مهعامجاب عطاق ةالولا ىلع ةبسحلا ىلع فلسلا تاداع رارمتساو

 . ضيوفتلا نع

 ىلع ةجوزلاو . ديسلا ىلع دبعلاو . دلاولا ىلع دلولل ةبسحلا تبثت لهف : ليق ناف

 . ؟ يلاولا ىلع ةيعرلاو « جوزلا

 : بتارم سمخ ةبسحلل انبتر دقو . لكلل تباث ةيالولا لصأ : انلق

 . فطللاب حصنلاو ظعولاب مث . فيرعتلاب ةبسحلا كلذ نم دلوللف

 اذهو . كلذ و حنو . رمخلا قيريو . دوعلا رسكي نأ : ةسماخلا ةبترلا نم هلو

 . ةجوزلاو دبعلا يف يرجي نأ يغبني بيترتلا

 فيرعتلا الا هعم سيلف . دلولا نم دشأ هيف رمألاف . ناطلسلا عم ةيعرلا امأو

 . حصنلاو

 « هبلقب الا راكنا هيلع سيلف . زجاعلا امأف « راكنالا ىلع ًارداق ركنملا نوك طرتشيو

 كلذف < هلاني هوركم فوخ هب قحتلي لب « ىسحلا زجعلا ىلع بوجولا طوقس فقي الو

 : لاوحأ ةعبرأ ىلا مسقنيف ٠ عفني ال هراكنا نأ ملع اذا كلذكو

 بجيف « هقحلي هوركم ريغ نم هلعف وأ هلوقب لوزي ركنملا نأ ملعي نأ : اهدحأ
 . راكنالا هيلع



 بوجولا عفتريف 2 برض ملكت نارهنأو عفني ال همالك نأ ملعي نأ : ةيناثلا ةلاحلا

 تحي الف اهوركم فاح آل كل د ال هراكنا نا ملعي نأ : : ةثلاثلا ةلاحلا

 . نيدلاب ريكذتلاو مالسالا رئاعش راهظال بحتسي نكل  ةدئافلا مدعل رمألا هيلع

 لثم . هلعفب ركنملا لطبي نكلو . هوركمب باصي هنأ ملعي نأ : ةعبارلا ةلاحلا

 « هنع بوجولا عفتريف « « كلذ بيقع برضي هنأ ملعيو « رمخلا قيريو « دوعلا رسكي نأ

 . « رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفأ » : ثيدحلا يف هلوقل ًابحتسم ىقبيو

 ناو . لتاقيو رافكلا فوفص ىلع مجهي نأ دحاولا ملسملل زوجي هنأ فالخ الو

 ىلع هسفن حرطي ىمعألاك . رافكلا يف هل ةياكن ال هنأ ملع نا, نكل . لتقي هنأ ملع
 ملعو « فيس هديبو رمخ حدق هدنعو هدحو أقساف ىأر ول كلذكو . كلذ مرح . فصلا
 ال اذه نأل . كلذ ىلع مادقالا هل زجي مل . هقنع برضل رمخلا برشل هيلع ركنأ ول هنأ

 . ركنملا لاطبا ىلع دق اذا راكنالا هل بحتسي امناو . هسفنب هيدفي ارثأ نيدلا يف رثؤي

 . هوحنو رافكلا فص يف لمحي نمك . ةدئاف هلعفل رهظو

 زجع هنأل « « ةبسحلا هل زجت مل « هباحصأ نم هريغ هعم برضي هنأ ركنملا ملع ناو

 ينعن انسلو . ءيش يف ةردقلا نم كلذ سيلو . رخآ ركنم ىلا هئاضفاي الا, ركنملا عفد نع

 مل . هوركم هبيصي هنأ هنظ ىلع بلغ نمف . نظلا ةبلغ الإ عيضاوملا هذه يف ملعلاب
 . نابجلا ةلاحب رابتعا الو . بجو هبيصي ال هنأ هنظ ىلع بلغ ناو . راكنالا هيلع بجي

 ينعنو . جازملا ميلسلا . عبطلا لدتعملاب رابتعالا لب . روهتملا عاجشلاب الو
 ديوست عم دلبلا يف راهشالاو . لالا بهن كلذكو”. لتقلا وأ برضلا : هوركملاب

 كلذ ىقلي فورعملاب رمآلا نأل . توكسلا يف رذعب سيلف < متشلاو بسلا امأف . هجولا

 . بلاغلا ىف

 تعمق ارهاظ لاخلا يف ًادوجوم ًاركنم ةبسحلا هيف ام نوكي نأ : يناثلا نكرلا
 ىأر نم ذا . ةيصعملا نم معأ ركنملاو . عرشلا يف عوقولا روذحم نوكي نأ أر رکن هنوك

 وم فاز ول لدو توو قرين أ ل ا ا عم

 . هعنمي نأ هيلعف . ةميهب وأ ةنونجمب ينزي

 وحنو . اهبرش نم عرفو رمخلا برش نمم زارتحا . لاحلا يف ادوجوم : انلوقو
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 نمك . لاحلا يناث يف دجويس امع زارتحا ًاضيأ هيفو . داحآلا ىلإ سيل كلذ نإف . كلذ

 . ظعولاب الإ هيلع ةبسح الف . ةليللا برشلا ىلع مزاع هنأ هلاح ةنيرقب ملعي .

 نأ زوجي ال هنإف . هباب قلغأو هراد ىف ةيصعملاب رتست نمم زارتحا « ًارهاظ : انلوقو

 ريمازملا تاوصأك . رادلا جراخ وه نم هفرعي ام رهظي نا الا . هيلع سسجتي

 .رمخلا ةحئار تجاف نإف . يهالملا رسكيو لخدي نأ كلذ عمس نملف . ناديعلاو

 . راكنالا زاوج رهظألاف

 يف وه ام لكف . داهتجا ريغب ًاركنم هنوك ًامولعم نوكي نأ ركنملا راكنإ يف طرتشيو

 . ركسمب سيل ىذلا ذيبنلا ريسي هب رش ىفنحلا ىلع ركني نأ ىعفاشلل الو . ةيمستلا

 طرتشي الو . ًاناسنا نوكي نأ هتفص يف يفكيو . هيلع ركنملا يف : ثلاثلا نكرلا

 ::نونجملاو ىبضلا ىلغ زكري هنأ نم لبق ادين امك افلم هنوك

 . باداو تاجرد هلو . باستحالا سفن : عبارلا نكرلا

 راد ىلع عمسلا قرتسي نأ هل يغبني الف . ركنملا فرعي نأ : ىلوألا ةجردلا

 دق ام سمي نأ الو . رمخلا ةحئار كرديل مشلل ضرعتي الو . راتوألا توص عمسيل هريغ

 هربخأ ول لب . ىرجي امب هوربخيل هناريج ربختسي نأ الو . رامزملا لكش فرعيل بوثب رتس

 . ركنيو لحدي نأ كاذ ذا هلف . رمخلا برشي انالف نأ ًءادتبا نالدع

 اذإف . ًاركنم هنظي ال ءيشلا ىلع مدقي لهاجلا نإف . فيرعتلا : ةيناثلا ةجردلا
 دقلو . ًاملاع دلوي ال ناسنالا نا, : هل لاقيف . فطللاب هفيرعت بجيف . هنع علقأ فرع

 . ملعلا لهأ نم ةيلاخ كتيرق لعلف . ءاملعلا انملع ىتح عرشلا رومأب نيلهاج انك

 نع توكسلا روذحم بنتجا نمو . ءاذيا ريغ نم فيرعتلا لصحيل هب فطلتي اذكهف

 مدلا لسغ دقف .٠ هنع ءانغتسالا عم ملسملل ءاذيإلا روذحم هنع لدبتساو . ركنملا

 . لوبلاب

 رابخألا هيلع درويو 5 هللاب فيوختلاو حصنلاو ظعولاب يهنلا : ةثلاثلا ةجردلا

 فنع ريغ نم فطلو ةقفشب كلذ نوكيو . فلسلا ةريس هل يكحيو . ديعولاب ةدراولا

 زع فيرعتلا دنع ىري ملاعلا نأ وهو . اهاقوتي نأ يغبني ةميظع ةفآ انه اهو . بضغو

 . لهجلاب هريغ لذو . ملعلاب هسفن



 ةلذمو . لهجلا ةياغوهو . هسفن قارحاي رانلا نم هريغ صلخي نم لاثم كلذ لاثمو

 بستحملا هب نحتمي نأ ىغبنيف . رايعمو كحم كلذلو . ناطيشلا نم رورغو . ةميظع
 . هيلع هريغ باستحاب وأ « هسفنب ركنملا نع ناسنالا كلذ عانتما نوكي نأ وهو . هسفن
 «هسفن ىلع ةليقث هيلع ةقاش ةبسحلا تناك نإف ,هباستحاب [هنع] هعانتما نم هيلإ بحأ
 . سكعلاب رمألا ناك ناو . نيدلا وه هثعاب ناف . بستحيلف . هريغب ىفكي نأ دوي وهو

 ًالوأ بستحيلو هللا قتيلف . هراكنا, ةطساوب ههاج راهظا ىلا لسوتم . هسفن ىوه عبتموهف '
 . هسفن ىلع

 فورعملاب مهرمأف ءارمألا ءالؤه ىلع لخد ًالجر تيأرأ : يئاطلا دوادل ليقو
 : لاق . كلذ ىلع ىوقي وه : ليق . طوسلا هيلع فاخأ : لاق ؟ ركنملا نع مهاهنو
 : نيفدلا ءادلا هيلع فاخأ : لاق . كلذ ىلع ىوقي وه : ليق ٠ فيسلا هيلع فاخأ

 ا
 اذه ىلا لدعي امناو . نشخلا ظيلغلا لوقلاب فينعتلاو بسلا : ةعبارلا ةجردلا

 3 حصنلاو ظعولاب ءازهتسالاو . رارصإلا ءىدابمروهظو . فطللاب عنملا نع زجعلا دنع

 « لهاج اي . قمحأ اي « قساف اي : هل لوقن لب . بذكلاو شحفلا : بسلاب ينعن انسلو
 َنوُدْبْعَتاَمِلَو مُكل َّففأ 8: مالسلا هيلع ميهاربا, نع ةياكح ىلاعت هللا لاق . هللا فاخت الأ
 . [310/ : ءايبنالا]# َنوُلَمْعَت الأ هللا نود نم

 هجارخاو . رمخلا ةقارإو . ىهالملا رسكك . ديلاب رييغتلا : ةسماخلا ةجردلا
 ١ : نابدأ ةجردلا هذه يفو . ةبوصغملا رادلا نم

 هنكمأ اذايف ٠ كلذ هيلع ركنملا فيلكت نع زجعي مل ام رييغتلا رشابي ال نأ : امهدحأ
 . هعفدي الو هرجي نأ يغبني الف . ةبوصغملا ضرألا نع جورخلا هفلكي نأ

 . كلذ ىلع ديزي الو . داسفلل اهتيحالص لطبي ًارسك يهالملا رسكي نأ : يناثلاو
 يمري نأب الا ردقي مل ناو . ًاليبس هيلا دجو نا. يناوألا رسك رومخلا ةقارار يف ىقوتيو
 هناإف « هيديب رمخلا رتس ولو . فورظلا ةميق طقستو . كلذ هلف . هوحن وأ رجحب اهفورظ
 ةقيض ريراوق يف رمخلا تناك ولو . رمخلا ةقارار ىلا لصوتيل برضلاب هيدي دصقي
 هلف . هوعنمف قاسفلا هكردأو نامزلا لاط اهتقاراي لغتشا اذا هنأ ثيحب . سوؤرلا
 هلف . هلاغشأ لطعتتو < اهبص يف نامزلا عيضي ناك نا, كلذكو < رذع اذه نأل . اهرسك

 . قاسفلا نم رذحي مل ولو اهرسك
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 رادلا نم جارخإلا يف لجرلاب رجلا كلذكو . ًارجز رسكلا زوجي الهف : ليق ناف

 داهتجالا هجو ءافخل ‹ ةيعرلا داحآل زوجي الو 3 ةالولل كلذ لثم زوجي امنا. : انلق

 كب تلعف الاو اذه كنع عد : هلوقك فيوختلاو ديدهتلا : ةسداسلا ةجردلا

 . هميدقت نكمأ اذا برضلا قيقحت ىلع اذه مدقي نأ يغبنيو . اذكو اذك

 3 كراد نبهنأل : هلوقك 2 هقيقحت زوجي ال ديعوب ددهي ال نأ ةبترلا هذه يف بدألاو

 وهف < مزع ريغ نع هلاق ناو 2 مارح وهف 3 مزع نع كلذ لاق نإ هنأل 2 كتجوز نيبسألو

 ا

 راهشإ, هيف سيل امم كلذ ريغو لجرلاو ديلاب برضلا ةرشابم : ةعباسلا ةجردلا

 عفدنا اذإف « ةجاحلا ردق ىلع راصتقالاو ةرورضلا طرشب داحاآلل زئاج كلذو 3 حالس

 . فكي نأ ىغبنيف ركنملا

 نورهشي ناوعأ ىلا جاتحيو هسفنب راكنإلا ىلع ردقي ال نأ : ةنماثلا ةجردلا

 كلذ نأ حيحصلاف « لاتقلا ىلا يدؤيو هناوعأب ًاضيأ قسافلا دمتسي ابر هنإف ٠ حالسلا

 . داسفلا ناجيهو نتفلا ىلا ىدؤي هنأل « مامإلا نذإ ىلا جاتحي

 ٠ . مامإلا نذا كلذ يف طرتشي ال : ليقو

 2[بستحملا تافص ىف] لصف

 . بستحملا يف تافص ثالث اهتلمجو « ةلصفم بستحملا بادآ انركذ دقو

 1 عرشلا دح ىلع رصتقيل ¢ اهعقاومو اهدودحو ةبسحلا عقاومب ملعلا

 : ضارغألا نم ضرغل هب لمعي الو ًائيش ملعي دق هناف . عرولا : يناثلاو

 مل جاه اذا بضغلا نايف « فكلا نم نكمتيل لصأ وهو « قلخلا نسح : ثلاثلاو

 ‹ هنع ىهني اميف قيفر . هب رمأي اميف قيفر الاف ورعملاب رمأي ال : فلسلا ضعب لاق

 . هلع ىهني اميف هيقف « هب رمأي اميف هيقف < هنع ىهني اميف ميلح « هب رمأي اميف ميلح

. 
 ىشمدب نايبلا راد ةبتكم تاروشنم نم هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيشل « مالسالا ىف ةبسحلا » رظنا

)١( 
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 ف اتا دو وب لذ ىف نوبل ا وتس ل ل ها فلسا رق ل يك

 3 مث . رونسلا جرخأف رادلا لخدف 3 ًاركنم باصقلا ىلع ىأرف 7 ددغلا نم ًائيش هراوج

 E لاقف . كرونسل ًائيش اذه دعب كيطعأ ال : لاقف . باصقلا ىلع ركنأف هءاج
 عمطلا عطقي مل نإف < . حيحص اذهو . كنم عمطلا عطقو رونسلا جارخإ دعب الا( كيلع 8

 . مهيلع راكنالا ىلع ردقي مل نيئيش نم سانلا نم

 . هب هنولاني فطل نم : امهدحأ

 . هيلع مهئانثو هنع مهاضر نم : يناثلاو

 : ىلاعت هللا لاق « نيعتمف « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف قفرلا امأو

 . ٤٤[ : هط] انيل ًالوق هل الوقف
 « هنوبسي سانلاو ًابنذ باصأ دق لجر ىلع رم هنع هللا يضر ءادردلا ابأ نأ يورو

 الف : لاق « ىب : اولاق ؟ هيجرختسم اونوكت ملأ « بيلق يف هومتدجو ول متيأرأ : لاقف

 ضخبأ امنإ : لاقف ؟ هضغبت الفأ : اولاقف . مكافاع يذلا هللا اودمحاو « مكاخأ اوبست
 . يخأ وهف « هكرت اذإف «٠ ,هلمع

 , ًاديدش ًاذخأ مهتنسلأب هوذخأي نأ ميشأ نب ةلص باحصأ مهف < يوت رج نفرو
 اهلا احتل ل نروح ناب لاق مث « هرمأ مكفكأ ينوعد : ةلص لاقف
 ةلص لاقف ¢ هرازإ عفرف ¢ ٠ نيع ىمعنو معن : لاق ¢ كرازإ عفرت نأ بحأ : لاق ؟ يه

 . مكمتشل هومتيذآو هومتمتش ول مكنإف « « متدرأ امم لثمأ ناك اذه : هباحصأل

 ىلع هبلقو هلوانتف ٠ صيبخ هيف ةضف نم ماجب ءيجف « سرع ىلا, نسحلا يعدو
 . نوكس يف يهن اذه : لجر لاقف « هنم باصأف « فيغر

¥ %# F* 

 : (WDكرمأ عابتاو كتعاطب كنيع رقأ ينعي « نيع ةرق يأ .
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 تاداعلا ىف ةفولأملا تاركنملا ىف باب
 فو رعملاب مهرمأو . نيطالسلاو ءارمألا ىلع راكنالا قو

 : لوألا لصفلا
 لمج ىلا ريشن انكل « اهرصح نكمي ال تاداعلا ىف ةفولأملا تاركنملا نأ : ملعا

 : كلذ نمف . اهلاثمأ ىلع اهب لدتسي

 : دجاسملا تاركنم

 دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا كرتب ةالصلا ةءاسإ دجاسملا يف ًاريثك دهاشي امم
 وأ « اهاري ال يلصملا بوث ىلع ةساجن نم « ةالصلا ةحص يف حدقي ام لك كلذكو

 . مالظ وأ ىمع ببسب ةلبقلا نع فارحنا

 . ةءارقلا يف نحللا كلذ نمو

 . اهيلع رصتقي ةلفان نم هل لضفأ اهفيرعتو ءايشألا هذه راكناب فكتعملا لاغتشاو

 . هتاملك دم مهليوطتو نينذؤملا ليسارت : كلذ نمو

 . بهذم فيس هديب وأ « ريرح بوث بيطخلا ىلع نوكي نأ : كلذ نمو

 يهنملا ءايشألاو « بذكلا نم دجاسملا يف صاصقلا نم يرجي ام : كلذ نمو

 . مهيلع كلذ راكنا يغبنيف « ءاسنلاب نيطلتخم لاجرلا نوكي نأ كلذ نمو

 ¢ لاؤسلا مايقو ¢ تاذيوعتلاو 2 ةمعطألاو ةيودألا عيبل ةعمجلا موي قلحلا : اهنمو

 . هوركم وه ام اهنمو « مارح وه ام اهنم هذهف . اذه وحنو . راعشألا مهداشناو

 : قاوسألا تاركنم

 هذه تيرتشا 8 لاق نمف )2 بيعلا ءامخاو ¢ ةحبارملا يف لیلا 0 آلا نمو

 . قساف وهف « ًابذاك ناكو « ًامهرد اهيف حبارو « ةرشعب ةعلّسلا

 . طمو ةلاطإ : يأ )1(
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 . عئابلل ةاعارم تكس ناف « هبذكب يرتشملا ربخي نأ كلذ فرع نم ىلع بجيو
 كلذكو . ىرتشملل هنيبي نأ همزل « بيعلا ملع اذا كلذكو . ةنايخلا يف هل اكيرش ناك

 ىلإ هعفرب وأ . هسفنب اما « هرييغت هفرع نم لك ىلع بجي . عارذلاو نازيملا يف توافتلا

 . هريغي ىتح يلاولا
 روصلاو ‹ يهالملا عيبو ءابرلا لامعتساو « ةدسافلا طورشلا : اهنمو

 . كلذوحنو « ةمسجملا

 : عراوشلا تاركنم

 راجشألا سرغو « ةحنجألا جارخاو . ةكولمملا ةينبألاب ةلصتم ناكد ءانب كلذ نمو

 يف ماعطلاو بطحلا عضو امأف 5 ةراملاب رارضإلاو قيرطلا قييضت ىلا ىدؤي كلذ ناك اذا

 . هيلا ةجاحلا يف ةفاكلا كرتشي كلذ نإف « زئاجف تويبلا ىلا لقني ام رادقمب قيرطلا

 بجيف . سانلا ىذؤتو قيضت ثيحب قيرطلا ىلع تاودلا طبر : تاركنملا نمو

 . بوكرلاو لوزنلل ةجاحلا رادقمب ناك اذا الا « كلذ نم عنملا

 ىلع ةسانكلا حرط كلذكو 3 قيطت ال ام لامحألا نم باودلا ليمحت 2 كلذ نمو

 ءاملاو . قلزلا هنم ىشخي ثيحب ءاملا شر وأ . خيطبلا روشق ديدبتو . قيرطلا ٌداوج
 سيلو . ةالولا ىلع كلذف « رطملا نم ناك نا امأف . نيعم بازيم نم عمتجي ىذلا

 5 ظعولا الا كلذ ىفداح الل

 : تامامحلا تاركنم

 نأ كلذ لاوز يف يفكيو 2 هلخاد وأ ماّمحلا باب ىلع تاناويحلا روص كلذ نم

 هلزجي مل , راكنالا ىلع ردقي مل نمو 5 اهريوصت هب لطبي ثيحب . روصلا هوجو هوشت

 .٠ رخآ مامح ىلا لدعيلو « ةرورضلل الا لوخدلا

 امو . ذخفلا نع كلدملا فشكو « اهيلا رظنلاو « تاروعلا فشك : كلذ نمو

 . ةروعلا سم وأ خ خسولا هيحنتل « ةرسلا تحت

 مل ٠ . يكلام كلذ لعف نإف < ةليلقلا ةايملا يف ةسجنلا يناوألاو ديلا سمغ : اهنمو

 . يلع ةراهطلا تيوفتب ينيذؤت ال نأ كنكمي : هل لوقيو « هب فطلتي لب < هيلع رکنی
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 : ةفايضلا تاركنم

شلاو 2 بهذ وأ ةضف ةرمجم يف روخبلاو 3 لاجرلل ريرحلا شرف : كلذ نم
 بر

لا اهيفو روتسلا قيلعت كلذكو 3 امهنم درولا ءام لامعتساو ¢ امهيف
 عامسو ‹روص

 رکنم كلذ لكف ¢ مهتنتف فاخت نيذلا بابشلا ىلع ءاسنلا عالطاو 3 راتوألاو تانيقلا

 . جورخلا همزل هرييغت نع زجع نمو « ةرييغت بجي

 ٠ ريرحلا شرفلا كلذكو « ركنمب سيلف « طسبلاو قرامنلا ىلع روُصلا امأو

 قيلعت لجأل ةيبصلا ناذآ بيقثت يف ةصخر الو « زئاج هناف « ءاسنلل بهذلاو
 قلح

 ‹ كلذ نع ةيافك ةروسألاو قناخملا يفو . زوجي ال ملؤم حرج كلذ نإف « بهذلا

 . مارح هيلع ةذوخأملا ةرجألاو « حيحص ريغ كلذ ىلع راجغتسالاو

ضحلا زوجي الف « هتعدب يف ملكتي عدتبم ةفايضلا يف نوكي نأ كلذ نمو
 الإ هعم رو

شحفلاب كحضم كانه ناك ناو « هنع ضارعإلاو
 ‹ روضحلا زجي مل « بذكلاو 

 امأف « كلذ نم لقي مل ام حيبأ « شحف الو هيف بذك ال ًاحزم ناك نإف « راكنإلا بجيو

 . هنم عنميف ةداعو ةعانص هذاختا

 : ةماعلا تاركنملا

جي ًاركنم قوسلا يف نأ نقيت نم
يعم تقو يف وأ « ماودلا ىلع ير

 ىلع رداق وهو ن

عقلاب هنع كلذ طقسي نأ هل زجي مل ٠ هرييغت
 راف نإف . جورخلا همزلي لب . هتيب يف دو

 . همزل ضعبلا زييغت ىلع

 كرتو ضئارفلا ىلع ةبظاوملاب اهحلصيف « هسفنب أدبي نأ ملسم لك ىلع قحو

ناريج ىلا ىدعتي مث . هب راقأو هلهأ كلذ ملعي مث . تامرحملا
 ىلا مث < هتلحم لهأو ه

 نع طقس « برقألا كلذب ماق نإف . ملاعلا ىصقأ ىلا كلذك داوسلا ىلا مث « هدلب لهأ

 . هيلع رداق لك هب جرخ الاو . دعبألا

 . ركنملا نع مهيبنو فو رعملاب نيطالسلاو ءارمألا رمأ ىف : يناثلا لصفلا

 فاخي ال نم ای« ملاظ اي: وحن . لوقلا نيشخت امأف . ظعولاو فيرعتلا : امهو نالوألا
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 ىلع الإ فخي مل ناو « زجي مل « ريغلا ىلا اهرش ىدعتي ةنتف كرحي كلذ ناك ناف « هللا
 ةلازإ دوصقملا نأل « كلذ نم عنملا هارأ يذلاو . ءاملعلا روهمج دنع زئاج وهف < ةف
 يذلا ركنملا نم ربكأ ركنملا لعف ىلع هيلع طاسبنالاب ناطلسلا لمحو « رتكنملا
 اي : ةيعرلا داحآ نم اوعمس ناف « ميظعتلا نيطالسلا برق نأ كلذو « هتلازإ دصق
 . كلذ ىلع اوربصي مل . لذلا ةياغ اوأر . قساف اي . ملاظ

 ام امأف « لولسم هفيس ناف . ناطلسلاب نضرعتت ال : هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 اوطسبنا اذاف « ءاملعلا نوباهي اوناك مهناف . مهئارمأل ضرعتلا نم فلسلا نم ىرج

 انأو « ءيضملا حابصملا « باتك يف ءارمألاو ءافلخلل فلسلا ظعاوم تعمج دقو

 . تاياكح انه اه هنم بختنأ

 نم تاملكب كيصوم ىنا, : هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل رماع نب ديعس لاق
 فلاخي الو « هللا يف سانلا شخت الو « سانلا يف هللا شخا : هملاعمو مالسالا عماوج
 ام مهديعبو نيملسملا بيرقل بحأو « لعفلا هقّدص ام لوقلا ريخ ناف « كلعف كلوق
 هللا ىف فخت الو « هتملع ثيح قحلا ىلا تارمغلا ضخو . كتيب لهأو كسفنل بحت
 يذلا لثم هقنع يف بكر نم : لاق ؟ ديعس ابأ اي كلذ عيطتسي نمو : لاق . مئال ةمول
 e . كقنع يف بكر

 . دوراجلا هعمو دجسملا نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع جرخ : ةداتق لاقو
 . اهيلع درف « هيلع تملسوأ . هيلع تدرف « اهيلع ملسف « قيرطلا ىلع ةزرب ةأرما اذاف
 ملف . نايبصلا ع راصت ظاكع قوس يف ًاريمع ىمست تنأو كتدهع « رمع اي هيه : تلاقف
 قتاف « نينمؤملا ريمأ تيمس ىتح مايألا بهذت مل مث « رمع تيمس ىتح مايألا بهذت
 « هنع هللا يضر رمع ىكبف . توفلا يشخ توملا فاخ نم هنأ ملعاو ٠ ةيعرلا يف هللا
 . هيتيكبأو نينمؤملا ريمأ ىلع تأرجت دقل . هيه : دوراجلا لاقف

 نم اهلوق هللا عمس يتلا ميكح تنب ةلوخ يه ؟ هذه فرعت امأ , اهعد : رمع لاقف

 . اهمالك عمسي نأ ىرحأ ھللاو رمعف « هتاوامس قوف ۽
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 موي لك كنأ ملعاو « ةيواعم اي هللا قتا : لاقف . ةيواعم ىلع دزألا نم خيش لخدو
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 الا ةرخآلا نمو ءًادعب الا, ايندلا نم دادزت ال كيلع يتأت ةليل لك يفو « كنع جرخي
 غلبت ام عرسأ امف « هزوجت ال ملع كل بصن دقو « هتوفت ال بلاط ك كرثا لغو« ًايرق

 نحن يذلاو « لئاز تنأو هيف نحن امو اناو « بلاطلا كقحلي نأ كشوأ امو « ملعلا

 نيف 0و راک ر0 © فان هيلا ناو راف
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 نمم لجر انهاه ام: لاقف« ًاثالث اهب ماقأف « ةنيدملا كلملا دبع نب ناميلس لخدو
 ؟ انثدحي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ كردأ

 . ءاجف « هيلا ثعبف « مزاح وبأ : هل لاقي لجر انهاه : هل ليقف

 تيأر ءافج يأو : مزاح وبأ هل لاقف ؟ ءافجلا اذه ام « مزاح ابأ اي : ناميلس لاقف

 كنيبو ينيب ىرج ام : لاقف !؟ ينتأت ملو مهلك ةنيدملا هوجو يناتأ : هل لاقف ؟ ينم

 مكنأل : لاق ؟ توملا هركن انل ام . مزاح ابأ اي « خيشلا قدص : لاق . اهيلع كيتآ ةفرعم

 . بارخلا ىلا نارمعلا نم اولقتنت نأ نوهركت متنأف « مکترخآ متب رخو مكايند مترمع

 بئاغلاكف نسحملا امأ : لاق ؟ ىلاعت هللا ىلع مودقلا فيكف « مزاح ابآ اي تقدص : لاق

eeم  

 CP ل و

 يل راًجملا ناو * ميعت يف زاربألا نا ا :هلوق دنع: لاق ؟ هللا باتك نم ةفرعملا كلت
 نم ٌبيِرَق # : لاق ؟ هللا ةمحر نيآف « مزاح ابأ اي:لاق.[١ 5-١:راطفنالا]# ميحَج

 ملعت نم : لاق ؟ سانلا لقعأ نم « مزاح ابأاي : لاق . [ ه5 : فارعألا ]# نينسحملا

 لجر ىوه يف هسفن طح نم : لاق ؟ سانلا قمحأ نمف : لاق . سانلا اهملعو ةمكحلا

 اعد : لاق ؟ ءاعدلا عمسأ امف « مزاح ابأ اي : لاق . هريغ ايندب هترخآ عابف . ملاظ وهو

 . لقملا دهج : لاق ؟ ةقدصلا ىكزأ امف : لاق . نيتبخملا

 : ناميلس لاق . اذه نم ينفعا : لاق ؟ هيف نحن اميف لوقت ام « مزاح ابأ اي : لاق

 ةرواشم ريغ نم ةونع رمألا اذه اوذخأ اسان نا : مزاح وبأ لاق . اهيقلت ةحيصن 1 ر

 اولحترا مث « ايندلا بلط ىلع ءامدلا هيف اوكفسف . مهيأر نم عامجا الو « نيملسملا

 ه1١



 . هنومتكي الو سانلل هننيبيلءاملعلا قاثيم ذخأ هللا نإ « تبذك : مزاح وبأ لاقف . خيش

 نم هللاب ذوعأ : لاق . كنم بيصنو انم بيصت انحبصأ « مزاح ابأ اي : ناميلس لاق

 . ةايحلا فعض ينقيذيف « اليلق ًائيش مكيلإ نك نكرأ نأ فاخأ : لاق ؟ ملو : لاق . كلذ

 كدقفي وأ . كاهن ثيح كاري نأ هللا قتا : لاق . ىلع رشأف : لاق . تامملا فعضو

 ۰ . كرمأ ثيح

 هرسيف كيلو ناميلس ناك نا, مهللا : لاقف . ريخب انل عدا « مزاح ابأ اي : لاق

 ةئام تاه . مالغ اي : لاقف . هتيصانب ريخلا ىلا ذخف « كلذ ريغ ناك ناو « ريخلل

 لاملا اذه يف يريغلو يل +: هب يل ةجاح ال ::لاق . مزاخ ابا اي اذه ذخ + لاق مث «رانيق
 نم تعمس امل نوكي نأ فاخأ ىنا, . اهيف ىل ةجاح الف الاو اننيب تيساو نإف « ةوسأ

 « ةئس نيثالث ذنم يراجل هنا : يرهزلا لاقف , مزاح يباب بجعأ ناميلس نأكف . يمالك

 لاق ؟ ينمتشتأ : يرهزلا لاق . ينتيسنف هللا تيسن كنار : مزاحوبأ لاقف . طق هتملك ام

 : مزاحوبأ لاق ؟ ًاقح راجلا ىلع راجلل نأ تملع امأ « كسفن تمتش تنأ لب : ناميلس

 ءاملعلا تناكو « ءاملعلا ىلا جاتحت ءارمألا تناك باوصلا ىلع اوناك امل ليئارسا ينب نار

 هب اوتأو . ملعلا كلذ اوملعت سانلا ةلذأ نم موق كلذ ىأر 0

 نونوصي ءاملعلا ناك ولو « اوسكتناو اوطقسف . ةيصعملا ىلع موقلا عمتج ةجاو « ءارمألا

 ENS E e مهملعو مهنيد

 . عمست اموه : لاق
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 يناي نينمؤملا ريمأ اي : لاقف . كلملا دبع نب ناميلس ىلع لحد ًايبارعأ نأ يكحو

 : لاق « لق : لاق . هتلبق نا بحت ام هءارو ناف « هتهرك ناو هلمتحاف مالكب كملكم

 ‹« مهبر طخسب كاضرو « مهنيدب كايند اوعاتبا لاجر كفنتكا دق هناي . نينمؤملا ريمأ اي

 , ةرخآلل برح مهف « ايندلا اورمعو ةرخآلا اوبرخ « كيف هوفاخي ملو هللا يف كوفاخ

 ةمألاو ًاعييضت ةنامألا اولأي مل مهناف < , هيلع هللا كنمتئا ام ىلع مهنمأت الف ٠ ايندلل ملس

 حلصت الف « تحرتجا امع نيلوؤسمب اوسيلو « اوحرتجا امع لوؤسم تنأو « ًافسخ

 امأ : ناميلس لاقف . هريغ ايندب هترخآ عئاب ًانبغ سانلا مظعأ ناف « كترخآ داسفب مهايند

 ال كل « نينمؤملا ريمأ اي لجأ :لاقف . كفيس نم عطقأ وهو « كناسل تللس دقف تنأ

 ماق مث « الف ةماع نود ةصاخ امأ : لاق ؟ كسفن تاذ يف ةجاح نم لهف : لاق . كيلع
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 . هناسل برذأو . هبلق عمجأو ١ هلصأ فرشأ ام هرد هلل : ناميلس لاقف . جرخف

 . لقعلاو فرشلا نكيلف اذكه . هو هتين قدصأو

 مث عجطضا :لاقف. ينظع: A es نا ليقو

 , امو ٠ نألا هيف ذخف ةعاسلا كلت كيف نوكي نأ بحت ام رظنا مث « كسأر دنع توملا لعجا

 ش . نآلا هعدف ةعاسلا كلت كيف نوكي نأ هركت
 2:5 25 هع دا وا هاو
 نير سو د

 نم قوس ايندلا امنإ . نينمؤملا ريمأ اي a يعملو

 يدلا لثم اهنم مهرغ موق نم مكو  مهعفني ني امو مهرضي اب سانلا جرخ اهنم . قاوسألا

 200 يا عع مهاتأ ىتح « هيف انحبصأ

 ىلإ اوراصو . مهدمحي مل نم اوعمج ام مستقاو « ةنُج اهنم اوهرك امل الو « ةَّدُع ةرخآلا نم

 اهب مهطبغن يتلا لابعألا كلت ىلإ رظنن نأ نينمؤملا ريمأ اي نوقوقحع نحف مهرذعي ال نم
 حتفاو « هللا قتاف < . اهنع فكنف اهيف مهيلع فوختن يتلا لامعألا ىلإو . اهيف مهفلخنف

 لمكتسا هيف نك نم ثالث . ملاظلا درو . مولظملا رصناو « باجحلا لهسو « باوبألا

 هبضعغ هجرخي مل بضغ اذاو < لطابلا يف هاضر هلخدي مل يضر اذإ : : لجو زع هللاب ناميالا

 را او

7 ۰ 
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 ؟ دمحم ابأ اي كتجاح ام : لاقو هب بحرف « . ماشه ىلع حابر يبأ نب ءاطع لخدو

 نيمرحلا لهأ قازرأب ء ءاطع هركذف . اوتكسف . نوثدحتي سانلا فارشأ هدنع ناكو

 مث . مهقازرأ ءاطعب ةكم لهأو ةنيدملا لهأل بتكا مالغ اي « معن : لاقف . مهتايطعو

 لهأو . زاجحلا لهأب هركذف : معن : لاقف ؟ اهريغ ةجاح نم له دمحم ابأ اي : لاق

م اوفلكي ال نأ ةمذلا لهأب هركذ ىتح . كلذ لثم لعفف « روغثلا لهأو . دجن
 ال ا

 معن : لاق ؟ اهريغ ةجاح نم له : كلذ رخآ يف هل لاق مث « كلذ ىلا هباجأف ٠ نوقيطي

 رشحتو . كدحو تومتو . كدحو تقلخ كنإف ٠ كسفن يف هللا قتا ء نينمؤملا ريمأ اي

 . دحأ ىرت نمم كعمام هللاو ال ءد كدحو ثساحتو . كدحو

 سيكب هعبت دق لجر اذا بابلا دنع ناك املف 4 ءاطع ماقو ٠ يكبي ماشه بكأف : لاق
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 : لاقف ءاذمہ كل رمأ دق نينمؤملا ريمأ نإ : لاقو ؟ ل
 برشام هللاو الو جرخ مث« نيملاعلا ّبَر ىَلَع الإ, يرْجأ ناروُج أ ْنم هيلع ْمُكْلَأَسَأ ام »
 . اهقوف ايف ءام ةوسح مهدنع
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 «٠ بئذ يبأ نبا هيفو ‹ روصنملا سلجم رضاحل ينا : لاق يلع نب دمحم نعو

 ًائيش روصنملا رفعج يبا ىلا, اوكشف نويرافغلا ىتأف « ديز نب نسحلا ةنيدملا يلاو ناكو

ayرا اسال تاتا ا ل  

 اا لاق . yT اا ا ا
 مسا مارك ها ل ل سلا

 ريغ ىف هتلعجو . هقح ريغ نم لاملا اذه تذخأ كنا دهشأ : لاقف . ينربختل هللاو:لاقف

 ءانبأ تذخأل انأ الول هللاو امأ : هل لوقي لعجو « بئذ يبأ نبا افق يف هدي عضوف . هلهأ

 ركب وبأ يلو دق : بئذ يبأ نبا لاقف . كنم ناكملا اذهب كرتلاو مليدلاو مورلاو سراف

 3 رفعج وبأ هالخف <« مورلاو سراف ءافقأب اذحخأو )2 ةيوسلاب امسقو قحلاب اذخأف رمعو

 حصنأ ينا, نينمؤملا ريمأ اي هللاو : لاقف < كتلتقل قداص كنأ ملعأ ينأ الول هللاو : لاقو

 . ىدهملا كنبا نم كل
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 املف . هتيتأف لحاسلاب انأو روصنملا ّيلا ثعب : لاق هللا همحر يعازوألا نعو

 ؟ يعازوأ اي كب أطبأ يذلا ام : لاق مث . ينسلجتسا هيلع تملسو هيلا تلصو

 سابتقالاو مكنع ذحألا ديرأ : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي ديرت يذلا امو : تلق

 « ةبوقع سلجم ال ةبوثم سلجم اذه : لاقو روصنملا هرهتناف . فيسلا ىلا هديب ىوهأو
 نع لوحكم ينثدح « نينمؤملا ريمأ اي : تلقف . مالكلا يف تطسبناو يسفن تباطف

 ًاشاغ تام لاو اميأ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رشب نب ةيطع
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 . « ةنجلا هيلع هللا مرح هتيعرل

 نيذلا سانلا ةماع نع كسفن ةصاخ نم لغاش لغش يف تنك « نينمؤملا ريمأ اي
 كيلع هل لكو . مهرفاكو . مهملسمو . مهدوسأو . مهرمحأ . مهكلمت تحبصأ

 وهو الا دحأ مهنم سيل 2 ماف ءارو مائف مهنم ثعبنا اذا كب فيكف « لدعلا نم بيصن

 يالا لد ور هم

 الو ًارابج كثعبي مل ىلاعت هللا نا, « دمحم اي : لاقف ليربج هاتأف . هدمعتي مل ًايبارعأ

 « كتللحأ دق : يبارعألا لاقف « « ينم صتقا » : لاقف . يبارعألا لكك اعدف « ًاربكتم

 . ريخب هل اعدف . يسفن ىلع تيتأ ولو « ًادبأ كلذ لعفأل تنك امو . يمأو تنأ يبأب

 كل ىقبي ال كلذكو . كيلا. لصي مل كلبق نمل يقب ول كلملا نإ نينمؤملا ريمأ اي

 رداع آل باتّكلا اذهل ام # : كدج نع ةيآلا هذه ليوأت يف ءاج « نينمؤملا ريم

 ةريبكلاو ٠ مسبتلا : ةريغصلا : لاق «[544 : هيا اه
 . نسلألا هتدصحو . يديألا هتلمع امب فيكف < . كحضلا

 ةلخس تتام ول : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ينغلب . نينمؤملا ريمأ اي
 ىلع وهو كلدع مرح نمب فيكف < . اهنع لأسأ نأ تيشخل . ةعيض تارفلا ء ءىطاش ىلع

 ؟ كطاسب

 ةفيلخ كالع ان ُدْواَد اي : كدج نع ةيآلا هذه ليوأت يف ءاج « نينمؤملا ريمأ اي
 دعق اذا : لاق [15 : ص] 4 ئََهلا عت الو َقَحلاِب سالا نيب مكحاف . ضزألا يف

nyا ا ا  
 امنا : دواد اي < . يتفيلخ نوكت ال. و

 ا ر ا ی ربا ر يانغ ىلا يشر ج

 . مائل مهنأ الا ماكف نالف ونب , لوقتو* . سانلا نم ةريثكلا ةع اجلا : مائفلا )1(
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 . ءاملاو لكلا ىلع ليزهلا اولديو  رسكلا اوربجيل

 لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ضرع ول رمأب تيلب دق كنا. « نينمؤملا ريمأ اي

  : Elيراصنألا ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع نع رباج نب ديزي ينثدح :
 دعب هارف < ةقدصلا ىلع راصنألا نم ًالجر لمعتسا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ

 رجأ لثم كل نأ تملع امأ ؟ كلمع ىلإ جورخلا نم كعنم ام : هل لاقف < « ًاميقم مايأ

 هللا لوسر نأ ينغلب هنأل :لاق ؟كلذ فيكو :لاق .ال : :لاق ؟هللا ليبس يف نيدهاجملا

 موي ىتأ الإ .سانلا رومأ نم ًائيش يلي لاو نم ام » :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ا ل م

 ناو « هناسحاي اجن ًانسحم ناك ناف « بساحيف داعي مث « هعضوم نع هنموضع لك ليزت

CCنمم : هل لاقف . رع كن موس را  

 رمع امهيلإ لسرأف « امهنع هللا يضر ناملسو رذ يبأ نم : لاقف ؟ اذه تعمس

 : رمع لاقف . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هانعمس « معن : : الاقف ءامهلأسف

 ‹ هفنأ هللا (”تلس نم : هنع هللا يضر رذ وبأ لاقف ؟ اهيف امب "اهالوتي نم هارمعاو

 ىكب مث ههجو ىلع هعضوف  روصنملا ينعي - ليدنملا ذخأف . ضرألاب هدخ قصلأو

 ٠ « يناكبأ ىتح بحتناو

 هد E ع تلق مث

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف < نميلا وأ فئاطلا وأ ةكم ىلع ةرامإ ملسو

 0 ريخ اهيجنت سفن <

TTءارعشلا] «َنيبرقألا كتريشع رذنأو » : 112  : 

 E ا بر لاقف ١"[

 فيصح الإ سانلا رمأ ميقي ال : باطخلا نب رمع لاق دقو . مكلمع مكلو يلمع ىل

 « ةحيصن يهف : لاق مث روصنملل همالك مامثركذو « مثال ةمول هللا ف هذخأت ال لقعلا

 . كيلع مالسلاو

 تنذأ : لاقف . نينمؤملا ريمأ نذاب نطولا ىلا : لاقف ؟ نيأ ىلا : لاقف ضهن مث

 0 . رطخلا نم اهيف ام ببسب ةيالولاو ةرامألا يأ 0(
 . هعدجأ : هفنأ تلس (۲)

 قشمدب نايبلا راد تاروشنم نم طو ؤانرألا رداقلا دبع خيشلا قيقحتب (1517) ةحمص نيباوتلا باتك رطنا (9)
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 . هيلع نيعملاو « ريخلل قفوملا هللاو . اهلوبقب اهتلبقو . كتحيصن كل تركشو كل

 يايا كتعلاطم نم ينلخت الف . ليكولا معنو يبسح وهو . لكوتأ هيلعو « نيعتسأ هبو

 . ةحيصنلا يف مهتملا ريغ لوقلا لوبقملا كناف . اهلثمب

 . هلبقي ملف « هجورخ ىلع هب نيعتسي لامب هل رمأف . هللا ءاش نا لعفأ : تلق

 روصنملا فرعو « اهلك ايندلا ضرعب يتحيصن عيبأل تنك امو « هنع ّىنغ يف انأ : لاقو

 . هدر يف هيلع دجي ملف هبهذم

 « يل هوبلطا : لاق . نابيش جح دق . نينمؤملا ريمأ اي : هل ليق ديشرلا جح املو

 حصفأ ال « نكلأ لجر انأ , نينمؤملا ريمأ اي : لاق « ينظع « نابيش اي : لاقف « هب هوتأف

 OR at هملكأ ىتح يمالك مهفي نمب ينئجف« ةيبرعلاب

 كل حصنأ « نمأملا غلبت نأ لبق كفوخي ىذلا نا . نينمؤملا ريمأ اي : هل لق : ةيطبنلاب

 : هل لق : لاق ؟ اذه ريسفت ءيش ىأ : هل لاق . فوخلا غلبت نأ لبق كنمؤي يذلا نم

 . اهيلع هللا كاعرتسا . ةمألا هذه نع لوؤسم لجر كناف هللا قتا : كل لوقي ىذلا

 يف ذفناو . ةيوسلاب مسقاو . ةيعرلا يف لدعاف < . اهنع لو ؤسم تنأو . اهرومأ كدلقو

 اذه . تنمأ نمأملا تغلب اذإف . كفوخي يذلا اذه . كسفن يف هللا قتاو « ةيرسلا

. هتعافش يفو مكيبن ةبارق متنأو ء مكل روفغم تيب لهآ متنأ : لوقي نمم كل حصنأ
 الف 

 « هلوح نم همحر ىتح نوراه ىكبف : لاق . تبطع فوخلا تغلب اذا ىتح كنمؤي لازي

 . كبسح : لاق « يندز : لاق مث

 ترق ندي 0 چ و و 1 ۴ ۶

 نسحلا ىلا لسرأ ؛ . قارعلا ةريبه نب رمع مدق امل : لاق «دئرم يبأ نب ةمقلع نعو

 سلجو امهيلع لخد مث . رهش نم ًاوحن هيف اناكف « تيبب امهل رمأف « يبعشلا ىلاو

 نا كرعأ ء انك يلا بتكي كلملا دبع ني ديزي نينمؤملا ريما نأ + :لاقف امل افظعم

 يف نايرت لهف . هللا تعطأ هتيصع ناو . هللا تيصع هتعطأ نإف ٠ ةكلهلا اهذافنا يف

 طحناف . يبعشلا ملكتف . ريمالا بجأ . ورمع ابأ اي : نسحلا لاقف ؟ ًاجرف هايا يتعباتم

 . ريمألا اهيأ ناقد كس انآ ان كنا لوقت ام : لاقف . هرذع هنأك « ةريبه نبا رمأ يف

 ربه نب رمع أي : لوقأ : لاق ؟ تنأ لوقت ام : لاقف . تعمس دق ام يبعشلا لاق دقف

ل ظيلغ ظف ىلاعت هللا ةكئالم نم كلم كب ل زني نأ كشويو
 اس حيف . هرمأ ام هللا يصعي ا
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 كمصعي نلو . كلملا دبع نب ديزي نم كمصعي هللا قتت نا, « ةريبه نب رمع اي
 8 ىلاعت هللا نم كلملا دبع نب ديزي

 نب ديزي ةعاط يف لمعت ام حبقأ ىلع كيلا هللا رظنب نا نمأت ال ‹ ةريبه نب رمع اي
 . كنود ةرفغملا باب هب قلغيف . كلملا دبع

 ةلبقم يهو ايندلا نع اوناك « ةمألا هذه ردص نم اسان تكردأ دقل « ةريبه نب رمع اي
 5 محدع هرب دم يهو اهيلع مكلابقا, نم ارابدإ دشأ مهيلع نزعل ووو كلا مل 0 +

 فاح ْنَمِل كلذ : لاقف ىلاعت هللا هكفوخ ًاماقم كفوخأ ينا « ةريبه نب رمع اي
 ظ . ١4[ : ميهاربا]# ديعَو َفاََحَو يماقَم

 . هيلا هللا كلكو هلا يصاعم ىلع كلملا دبع نب ديزي
 . هتربعب ماقو ةريبه نب رمع ىكبف
 يف ناكو ٠ نسحلل اهيف رثكأو « امهزئاوجو امهنذاب امهيلا لسرأ دغلا نم ناك املف

 نم . سانلا اهيأ : لاقف . دجسملا ىلا يبعشلا جرخف . راتقإلا ضعب يبعشلا ةزئاج
 ملع ام « هديب يسفن يذلا وف « لعفيلف « هقلخ ىلع ىلاعت هللا رثؤي نأ مكنم عاطتسا
 . هنم هللا يناصقأف « ةريبه نبا هجو تدرأ ينكلو . هتلهجف هنم أئيش نسحلا

 يف لالبو راح موي يف ةدرب يبأ نب لالب ىلع هللا همحر عساو نب دمحم لخدو
 كتيب نا : لاق ؟ اذه انتيب ىرت فيك « هللا دبع ابأ اي : هل لاقف « جلثلا هدنعو « ةشبح
 : لاق ؟ ردقلا يف لوقت ام : لاق . هنع يهلي رانلا ركذو « هنم بيطأ ةنجلاو « بيطل
 . يل هللا عدا : لاق . ردقلا نع ًالفش مهيف نإف . مهيف ركفف « روبقلا لهأ كناريج
 مهؤاعد عفري « مهتملظ كنا : نولوقي اذكو اذك كباب ىلعو ؟ يئاعدب عنصت امو : لاق
 . يئاعدل جاتحت الو . ملظت ال . يئاعد لبق

FF ¥ 
 حابصملا » يف رظنيلف « ةدايزلا دارأ نمف  ءارمألا ظعو نم رابخأ نم رصتخم اذهف

 . « ءيضملا
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 ةلقو ‹ ركنملا نع يهنلاو « فورعملاب رمألا يف مهتاداعو ءاملعلا ريس تناك هذهو

 نأ الإ « "”ههتاقت ىلع ىلاعت هللا قح ةماقإل ًاراشيإ نيطالسلا تاوطسب مهتالام
 . ءالؤه ظعاوم ضضم ىلع نوربصيف هلضفو ملعلا قح نوفرعي اوناك نيطال_ل

 فطلب عنتقا « ءاقل ردق نإ « ىلوألا وهف . نيطالسلا نم برهلا « نآلا هارأ ىذلاو

 . بسح ةظعوملا

 : ناببس كلذلو

 هل صلخي الف « ءايرلاو ايندلا ىلا هليمو هدصق ءوس وهو « ظعاولاب قلعتي : امهدحأ

 . هظعو

 ‹ ةرخآلا ركذ نع نيرثكألا لغش دق ايندلا بح ناف ظوعوملاب قلعتي : يناثلاو

 . هسفن لذي نأ نمؤمل سيلو . ءاملعلا ميظعت مهاسنأ ايندلا مهميظعتو

 يف ًاباتك كلذ لبق فنصملا ركذو « ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باتك رحآ

 عامسلا مكح يف لصف

 داسف ىلا, سيلبا هب قرطت ام ربكأ نم ءانغلا هب ينعن يذلا عامسلا نأ : ملعا

 اودا یتح < ماوعلا نع ًالضف . داهزلاو ءالعلا نم نوصحي ل انام هب رغو < بولقلا

 برط نم عامسلا هبجوأ ام نا اونظو « ةبرطملا يناغألا عامس دنع هللا عم بلقلا روضح

 . ةرخآلاب قلعتي دجو « اهجاعزناو بولقلا
 هللا ىلص هللا لو ءر لعف له « لوألا نرقلا ىف رظناف « قحلا فرعت نأ تدرأ اذاو

 ءاهقفو « مهيعباتو نيعباتلا لاوقأ ىلا رظنا مث « هباحصأ وأ كلذ نم ًائيش ملسو هلآو هيلع

 , ءانغلا اومذ موقلا لكف « هللا مهمحر دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح يبأو . كلامك « ةمألا

 « ءانغلا نع لئسو « اهدر هل ناك « ةينغم اهدجوف « ةيراج ىرتشا اذا, : كلام لاق ىتح

 . قاسفلا هلعفي امنا : لاق

 5 مهتايح وأ مهسفنأ ىلع : باوصلا لعلو « نيلصألا يف اذك )غ1(
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 ىلا يبصلا جاتحاف « ةينغم ةيراجو ًادلو فلخو تام لجر نع دما مامالا لئسو

 تناك اذإ,ًافلأ نيثالث يواست اهنا, : هل ليقف « ةينغم ال ةجذاس اهنأ ىلع عابت : لاقف « اهعيب

 ا لاق ارا نير تواس امر ةحذاب تعيب ادو ةينقم

 5 ءانغلا نع رجزلا ىلع ء ءاهقفلا قبطأ دقو . ةجذاس

 «ًاباتك فنصو « يعفاشلا باحصأ رابك نم يربطلا بيطلا وبأ نيرخأتملا نمو
 . فلسلا نم موق هزاجأ دق :اولاق « نونوتفم موق هتحاباي قلعت اماو « هنع يهنلا يف غلابو

 يذلا لمأتي نأ يغبنيف « اذهب سأب ال : لاقف . لاوق لوق لبنح نب دمحأ عمس دقو

 وأ « بيضقب برض ريغ نم « اههبشي امو ةيدهزلا راعشألا الا, سيلو < وه ام هزاوجب ىتفأ

 . صقر الو قيفصت كلذ ىلا مض د الو « برطت ةلآ

Eموب راصنالا توات اب ات ال نيتبغلا نيتيراجلا يف  
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 رعشلاو ةبابشلاو لاو فدلا نم رخاوألا هثدحأ ام لئاوالل نكي مل هن أ مولعمو

 لهاجلا بسحيف < ععرتو صوعللا ا ىوهلا نئافد ريثت ءايشألا هذه ناف « قيقرلا

 . تاهيهو < ةرخآلاب ًاقلعم جاعزنالا اذه

 لومسيو « ةبرق هنونظي امئاو « هيلا, حيرتسنف وهللا نم حابم اذه نا. : اولاق مهتيلو

 « بايثلا قيزمت نم « لحي الام برطلا دجوأ ابرو « ًادجو لقعلا دح نع جرخملا برطلا
 الف « ةداجلا نع لالض هنأ فاخ ريغو . فلسلا قيرط نع لزعمب اذه لكو . طبختلاو

 نارقلا عامس دنع بلقلا دجو حيحصلا دجولا امناو . هسفن طلاغي نأ ناسنالل يغبني

 ىلع مدنو . دعولا نم قوشو « ديعولا نم فوخ نطابلا نم روثي ذئنيحف « ظعولاو
 ملو . قيفصتلاو زمجلا ال ‹ رهاظلا نوكس بجوت ةنطابلا تاكرحلا هذه عيمجو « طيرفتلا

 هللا باب ىلا بولقلا راضحإ يف جاتحن ىتح . دهزلا راعشأو ظعولاو نآرقلا انيلع قضي -

 نأ حصي ام راعشألا كلت ضعب يف قفتي دق هنأ ركنن الو « ىدعسو ىملس ركذن نأ ىلاعت

 . يويندلا ىوهلا ىلا بولقلا ةلاما, اهنم بلغألا نأ الاي ةراشاردجوي

 , نسحتسملا درمألا ىلا رظنأ انأ : لاق نم لثمك « ةرخآلل اهنم ذخأي نأ دارأ نم لثمو

 دنع عبطلاو ةوهشلا هبلتست ام نأل « قيرطلا أطخأ دق هناف « رداقلا ةعنص نم بجعتأل

 تح ورب رجلا لوقنو هعنمن كلذلف . هنع لغشيو ركفلا قيرط ردكي رظنلا
 ر : لاق نمو . [5 : ق] اَهاَنَيَرَو اَهانيَْب فيك مهقوف ء اسلا ااو رظني ْمَلَفَأ 8: ىلاعت

 0 لا ىلا عبطلا باذجنا نم يريغ دنع رثؤي ام يدنع رثؤي ال
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 ب ىمسملا يباتك يف هلك اذه نع فشكلا يف تغلاب دقو « هاوعد ىلا تفتلي الف « ةلبجلا
 . ملعأ هللاو ء انه اه ليوطتلا رأ ملف « سيلبا, سيبلت »
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 ةوبنلا قالخأو ةشيعملا بادأ باب

 تارمث حراوجلا تاكرحو . نطاوبلا بادآ ناونع رهاوظلا بادآ نأ : ملعا

 يه بولقلا رئارسو « فراعملا حشر بادآلاو ‹« قالخألا جئاتن لاهعألاو . رطاوخلا

 . اهيلحتو اهنيزتف رهاوظلا ىلع قرشت يتلا يه رئارسلا راونأو « اهعبانمو لاعفألا سراغم
 « ةيهإلا راونألا ةاكشم هردص نكي مل نمو « هحراوج عشخت مل هبلق عشخي مل نمو

 . ةيوبنلا بادآلا لامج هرهاظ ىلع ضفي مل

 بادآلا عمج عم عمجنل هقالخأو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادآ نم ءيش ىلع

 ةبترم مهالعأو قلخلا مركأ هنأب اهداحا دهشي يتلا ةميركلا هقالخأ ةدهاشمب ناميالا ديكأت

 . ؟ اهعومجمب فيكف « ًاردق مهلجأو
 : تلاقف ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلخ نعاهنع هللا يضر ةشئاع تلئس

 هيلع ىنثأ هقلخ ىلاعت هللا لمك الو « هاضرل ىضريو هبضغل بضغي « نآرقلا هقلخ ناك

 5 ىنثأ مث ىطعأ نم ناحبسف 8[  : ملقلا]4 ميظَع لح ىَلَعَل كنار » : لاقف

 : هتفصو . ملسو هلأو هيلع هللا لص هقالخأ نساحم نم ةلمج هذهو

 فطعأو « سانلا ىخسأو . سانلا ملحأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 نيالا

 . هلهأ ةنهم يف مدخيو « بوثلا عقريو . لعنلا فصخي ناكو

 . اهردخ ىف ءارذعلا نم ءايح دشأ ناكو

 لبقيو « هفلخ فدريو « هدحو يشميو ٠ ىضرملا دوعيو . كولمملا ةوعد بيجي ناكو

 3 هنطب ألمي ام'”لقّدلا نم دجي الو ‹ ةقدصلا لكأي الو 2 اهيلع ءفاكيو ءاهلكأيو« ةيدهلا

 . اعابت مايأ ةثالث رب زبخ نم عبشي ملو
 1 عوجلا نم رجحلا هنطب ىلع بصعي ناكو

 )١( رمتلا ذارأ : لقدلا .



 . طق ًاماعط باع امو « رضح ام لكأي ناكو
 . هيلي امم لكأيو . اكتم لكأي ال ناكو

 : نمو « ءابّدلا لوقبلا نمو . فتكلا ةاشلا نمو . محللا هيلا ماعطلا بحأ ناكو
 . ةوجعلا رمتلا نمو « لخلا غبصلا

 . فوص ةبج ةرمو « ةربح درب ةرم . دجو ام سبلي ناكو
 . ًايفاح الجار ةرم ىشميو « ًارامح ةراتو,  ةلغب ةراتو « ًاريعب ةرات بكريو

 . ةثيبخلا حيرلا هركيو . بيطلا بحي ناكو
 . فرشلا لهأ فلأتيو . لضفلا لهأ مركيو
 . هيلإ رذتعملا ةرذعم لبقيو . دحأ ىلعوفجي الو

 لمع ريغ يف تقو هيلع يضم ال « ةهقهق ريغ يف كحضي « ًاقح الا,لوقي الو حزمي
 . هسفن حالص نم هنم دب ال ايف وأ « ىلاعت هلل

 . طق ًامداخ الو ةأرما نعل امو
 . هللا ليبس ىف دهاجي نأ الا, « طق هديب ًادحأ برض امو

 . هللا تامرح كهتنت نأ الإ هسفنل مقتنا امو
 نوكيف . محر ةعيطق وأ |ثأم نوكي نأ الإ « امههرسيأ راتخا الا, نيئيش نيب ٌريخ امو

 . هنم سانلا دعبأ

 ءىيشل لاق الو « طق فأ : يل لاق اف « نينس رشع هتمدخ : هنع هللا يضر سنا لاقو
 ؟ اذك تلعف ال : هلعفأ مل ءيشل الو « هتلعف مل : هتلعف

 , ظيلغ الو « ظفب سيل « راتخملا ىدبع « هللا لوسر دمحم : ةاروتلا يف هتفص نمو
 . حفصيو وفعي نكلو « ةئيسلا ةئيسلاب يزجي الو . قاوسألا يف باخص الو

 وه نوكي ىتح هرباص ةجاحب هقراف نمو « هيقل نم مالسلاب أدبي هنأ هقلخ نم ناكو
 . ذخآلا اهلسري ىتح هدي لسرأف هدي دحأ ذخأ امو . فرصنملا

 بيرغلا يتأيف « مهدحأ هنأك هباحصأب ًاطلتخم سلجملا هب يهتني ثيح سلجي ناكو
 . هنع لأسي ىتح وه مهيأ يردي الف

 . مهفيل هرركيو هيف تبثتي , . همالك درسی مل ملكت اذإف . توكسلا ليوط ناكو

 ش . هركي اجب ًادحأ هجاوي الو « ةردقلا عم وفعي ناكو
 نمو « ةرشع مهمركأو . ةكيرع مهنيلأو « ةمذ مهافوأو « ةجهل سانلا قدصأ ناكو

 ثدحت ايندلا رمأ يف اوملكت اذا هباحصأ ناكو « هبحأ ةفرعم هطلاخ نمو « هباه ةهيدب هأر
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 مستبيو نوكحضيف ةيلهاجلا رمأ نو ركاذتي اوناكو « مهعم
 سأبلا [دتشاو . قدحلا ت]رمحا اذاءانك : هباحصأ ضعب لاق . سانلا عجشأ ناكو

 ناك « ريصقلاب الو نئابلا ليوطلاب نكي ملو . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب انيقتا

 . موقلا نم ةعبر

 . مدآلاب نكي ملو نوللا رهزأ ناكو
 هنذأ ةمحش ىلا هرعش ناكو « ططقلا دعجلا الو طبسلاب سيل « رعشلا لجر ناكو

 ىنقأ « رافشألا بدهأ « نينيعلا جعدأ . بجاوحلا جزأ ٠ ‹ ةهبجلا عساو ناكو

 N N لا

 هلاو هيلع هللا ىلص ريرحلا نم نأ هك 2 نيد رلا لوط ةا رلا بحر < رديفلاو طلا

 . ملسو

 : ملسو هلآو هيلع هللا لص هتازجعم امآو

 هريبدت عئادبو هبادآو هلاعفأو هقالخأ ىلع ةلمتشملا هرابخأ عمسو هلاوحأ دهاش نم ناف

 نع ءاحصفلاو ءالقعلا زجعت يذلا عرشلا رهاظ ليصفت يف هتراشا نساحمو قلخلا حلاصمل

 ًابستحم نكي مل كلذ نأ يف بير هدنع قبي مل « مهرامعأ لوط يف اهقئاقد لئاوأ كاردا,
 ال كلذ ناو « ةيهلا ةوقو ىوامس دييأت نم دادمتسالاب الا كلذ روصتي ال هنأو « ةليحب

 . هقدصب ةعطاق دهاوش هلاوحأو هلئامش تناك لب « باذك الو سبل حصي
 نايتإلا نع قئالخلا زجع يذلا زيزعلا نآرقلا هتلالد حضوأو « هتازجعم مظعأ نمو

 . ًادبأ قاب زجعملا اذهو « هباهذب ىضقنا يبن لك زجعمو « هلثمب
 نم ريثكلا قلخلا هماعطاو « هعباصأ نيب نم ءاملا عبنو « رمقلا قاقشنا هتازجعم نمو

 هيلا عذجلا نينحو « ريثكلا قلخلا نيعأ ىلا تلصوف ةريسي تايصحب هيمرو « ريسيلا ماعطلا
 نسحأ تناكف هديب ةداتق نيع درو « لاق امك تناكف تابئاغلاب هرابخاو « راشعلا نحي اک

 نم كلذ ريغ ىلا, « هتقو نم حصف دمرأ وهو هنع هللا يضر يلع نيع يف لفتو « هينيع
 هقالخأب ءادتقالل انقفوي نأ هللا لأسن « اهناتك ىلا ليبس دجوي ملو تعاش يتلا تازجعملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « بيج ميرك هنا, « هتافصو



 تاكلهملا عبر : ثلاثلا عبرلا

 بولملا بئاجع حرش باتك

 يعاسلا « هل لماعلا  هللاب ملاعلا هنإف . هبلق ناسنالا يف ام فرشأ نأ : ملعا
 بلقلا اهمدختسي هل مادخو عابتأ حراوجلا امناو « هدنع امب < فشاكملا برقملا ؛ هيلا

 . ديبعلل كولملا مادختسا

 لوحي هللاو . مهسوفنو مهبولقب نولهاج سانلا رثكأو « هبر فرع هبلق فرع نمو
 لصأ هتافصو بلقلا ةفرعمف « هتبقارمو هتفرعم نم هعنمي نأ هتلوليحو . هبلقو ءرملا نيب

 [ناسنالا بلق ىف سيلبا لخادم ىف] لصف

 ةوهشلا نم هيف عضو امبو . ىدهلل لباق هترطف لصأب بلقلا نأ : ملعا
 نأ ىلا 3 مئاد نيطايشلاو ةكئالملا يدنج نيب هيف دراطتلاو . كلذ نع لئام . ىوم لاو

 لاق امك < A ىلا EE segs A ء امهذحأل بلقلا حتفني
 ‹ سنخ هللا ركذ اذا , يذلا وهو E سانلا ] « سالا ساوسولا رش نم :  ىلاعت

 ال هنايف <« ىلاعت هللا ركذ الا بلقلا نم نيطايشلا دنج درطي الو ی واو

 ةسارح ىلع ردقي الو هباوبأ ةسارحب الإ نصحلا ظفح نكمي الو .هيلع يلوتسيو هكلميو

 ةيراجلا ةميظعلا باوبألا ىلا, ريشنانأ الاي . ةريثك يهو . دبعلا تافص هباوبأو ناطيشلا
 . ناطيشلا دونج ةرثك نع قيضت ال يتلا بوردلا ىرجم

 ‹ ءيش ىلع ًاصيرح دبعلا ناك ىتمف . صرحلاو . دسحلا : ةميظعلا هباوبأ نمف
 . ناطيشلا لخادم اهب فرعي ىتلا هتريصب رون ىطغو « همصأو هصرح هامعأ .

 صيرحلا دنع نسحيف « ةصرفلا ذئنيح ناطيشلا دجيف « ًادوسح ناك اذا كلذكو
 . ًاشحاف وأ ًاركنم ناك ناو « هتوهش ىلا هلصوي ام لك

 اذاو ¢ لقعلا لوغ بضغلا نإف «ةدحلاو « ةوهشلاو ع بضغلا ب ةميظعلا هباوبأ نمو .
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 اذا : لوقي سیلبا نأ يور دقو . ناسنالاب بعلف ناطيشلا ذئنيح مجهقعلا دنج فعف

 . ةركلا نايبصلا بلقي امك.هانبلق « ًاديدح دبعلا ناو

 ةرامع ىلا وعدي لازي الف < ثاثألاو بايثلاو لزنملا يف نييزتلا بح ١ هباوبأ نمو

 لوط ناسنالا رسخيف « ثاثألاو « بايثلاب نيزتلاو « اهناطيحو اهفوقس نييزتو رادلإ

 + فلل ىف ءريغ

 : ةعاطلا لغشيو ¢ ةوهشلا ىيوقي هنا 2 عبشلا هباوبأ نمو

 . ركنملا نع ههني ملو « فورعملاب هرمأي ملو « هنهادو « هيف

 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقو « تبشتلا كرتو « ةلجعلا : هباوبأ نمو

 . 7( ىلاعت هللا نم ينأتلاو « ناطيشلا نم ةلجعلا ,

 . ةمزاللا قوقحلا عنمف « رقفلا هفوخو « لخبلا ىلا هجرخأو « ههجو ريغ نم

 . اهاضتقمب لمعلا نود < بهاذملا يف بصعتلا ىلع ماوعلا لمح : هباوبأ نمو

 يفو « هتافصو « ىلاعت هللا و رايساو : ًاضيأ أ هباوبأ نمو

E 

 نأل « ناظلا ثبخب نظلا ءوس حشرتي امنإو « هنم ًاريخ هسفن ىأرو « هناسل هيف قلطأو

 هبويع نع ثحبي قفانملاو « نمؤملل ريذاعملا بلطي نمؤملا .

 نم فرط اذهف . نظلا هب ءاسي الكل < ‹ مهتلا فقاوم نع زرتحي نأ ناسنالل يغبنيو

 تافصلا نم بلقلا ريهطتب لخادملا دس تافآلا هذه جالعو « ناطيشلا لخادم ركذ

 . ًالضفم ىلاعت هللا ءاش نا تافصلا هذه ىلع مالكلا يتأيسو « ةمومذملا

 تارطخ بلقلاب ناطيشلل يقب « تافصلا هذه لوصأ بلقلا نم تعلق اذإ

 . ىوقتلاب بلقلا ةرامعو « ىلاعت هللا ركذ كلذ نم هعنميف « رارقتسا ريغ نم تازايتجاو

 هظفلو يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم ةلجعلاو ينأتلا يف ءاج ام باب : ةلصلاو ربلا يف ( ۲٠٠۳ ) ىذمرتلا هجرخأ )0(

 . فيعض وهو سابع نب نميهملا دبع هدنس فو « ناطيشلا نمةلجعلاو هللا نم ةانألا د
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 « زبخو محل كيدي نيب نكي مل ناف « « كنم برقي عئاج بلك لثمك ناطيشلا لثمو

 عفدني مل < « عئاج وهو كلذ نم ءيش كيدي نيب ناك ناو « سخا : هل لوقت نأب رجزني هنا

 . ركذلا درجمب هنع رجزني ناطيشلا توق نع ىلاخلا بلقلا كذكف « مالكلا درجمب كنع

 *نكمتي الف . هيشاوح ىلا ركذلا عفري هنإف « ىوهلا هيلع بلغ يذلا بلقلا امأف

 . ءاديوسلا ىف ناطيشلا رقتسيف « هئاديوس نم ركذلا

 ثدحي فيك ناطيشلا ىلا رظناو « كتالص يف اذه لمأتف . كلذ قادصم تدرأ اذاو

 . ايندلا رمأ ريبدتو « نيلماعملا باسحو . قوسلا ركذب . نطوملا كلذ لثم ىف كبلق

 نمو « هب تممه ام كلذ يف لخديو « سفنلا ثيدح نع يفع دق هنأ : ملعاو

 نأ الاب . ةحماسملا هل انوجر « قئاعل هكرت ناو « ةنسح هل تبتك ىلاعت هللا نم ًافوخ كلذ كرت
 اذا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ليلدب « ةئيطخ ةئيطخلا ىلع مزعلا نايف < ًامزع نوكي
 ناك هناي : : لاق ؟ لوتقملا لاب ام : ليق « رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف (هيفيسب ناملسملا ىقتلا

 . « هبحاص لتق ىلع ًاصيرح

 EO oT : ال فيكو

 ىأر ولو « اهئطوب مثأي مل هتجوز اهنظ ةيبنجأ هشارف ىلع ىأر استانا ؟ ناب روم

 . بلقلا دقعب قلعتم اذه لكو « اهئطوب مثأ ةيبنج ةيبنجأ اهنظو هتجوز

 [ريخلا ىلع بولقلا تابث يف] لصف

 بلقم ای » 5 لوقي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا يف درو دقو

 . « كتعاط ىلا انبلق فرصا بولقلا فرصم اي < كنيد ىلع انبولق تبث بولقلا

 . «٠ حايرلا اهبلقت ةالف ضرأب ةشير لثمك بلقلا لثم » : رخآ ثيدح يفو
 : : 8 : ةثالث امهنيب ددرتلاو رشلاو ريخلا ىلع تابثلا ىف بولقلا'نأ : ملعاو

 يف يوغبلا هجرخاو . فيعض وهو يشاقرلا ديزي هدنس يفو « يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم ( ۸۸ ) هجام نبا هجرخأ )١(
 ةشير لثمك بلقلا لثم » لوألا ظفلو نيحيحص نيدنسب 4٠8/84 دمحأ هاور . حيحص هدنسو ( ۸۷ ) « ةنسلا حرش »
 ًارهظ حيرلا اهئيفت ضرألا نم ةالفب ةشيرك بلقلا اذه نا, » يناثلا ظفلو « نطبل ًارهظ حيرلا اهبلقي ةرجش لصأ يف ةقلعم
 . « نطبل
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 ثسئابخ نع رهطو . ةضايرلاب يكزو « ىوقتلاب رمع بلق : لوألا بلقلا
 ىدهلاب كلملا هدميف « بيغلا نئازخ نم ريخلا رطاوخ هيف جرفتتف « قالخألا

 ثولم « ثئابخلاب سدنم « ىوهلاب نوحشم « لوذخم بلق : يناثلا بلقلا

 ناطلس فعضيو « هناكم عاستال ناطيشلا ناطلس هيف ىوقيف « ةميمذلا قالخألاب

 ةئلتمملا نيعلاك ريصيو « رونلا مدعيف . ىوهلا ناخدب بلقلا ءىلتميو « ناميالا

 . ظعو الو رجز هدنع رثؤي الو ‹ رظنلا اهنكمي ال « ناخدلاب

 رطاخ هقحليف . رشلا ىلا هوعديف « ىوهلا رطاخ هيف ءىدتبي بلق : ثلاثلا بلقلاو

 . ريخلا ىلا هوعديف . ناميالا

 امأ : لوقيو ىوهلا يعاد ىوقيو « لقعلا ىلع ةلمح ناطيشلا لمحي نأ « هلاثم

 ليمتف « ءاملعلا نم ةعامج دعي ىتح « اهاوه يف مهسفنأ نوقلطي فيك ًانالفو ًانالف ىرت

 نم الا كله له : لوقيو « ناطيشلا ىلع هلمح كلملا لمحيف « ناطيشلا ىلا سفنلا

 يف فيصلا يف اوفقو ول تيأرأ . مهسفنأ نع سانلا ةلفغب رتغت الف « ةبقاعلا يسن

 رح يف مهفلاختفأ ؟ ةحلصملا بلطت مأ مهقفاوت تنكأ « دراب تيب كلو سمشلا

 عقيو . كلملا لوق ىلا:سفنلا ليمتف ؟رانلا ىلا لوؤي اميف مهفلاخت الو . سمشلا

 رسي ريخلل قلخ نمف « هب ىلوأ وه ام بلقلا ىلع بلغي نأ ىلا « نيدنجلا نيب ددرتلا
 نأ درب نمو مالّسإلل ُهَرْدَص حرش ُهيدهب نأ ُهللا در َمَف 8: هلرسي رشلل قلخ نمو « هل

 مهللا . [ ٠٠١ : ماعنالا 14 ءاَمَّسلا يف ُدْعَّصَي اَمَنأك اجرح ًاقيض ُهَرْدَص ْلَعْجَي هلضي

 . هاضرتو هبحت امل انقفو

 قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
 بلقلا ضارمأ ةجلاعمو

 : لوصف يف كلذو

 مومس ةئيسلا قالخألا نأو . نيقيدصلاو ءايبنألا ةفص نسحلا قلخلا نأ :ملعأ

 فرعت نأ يغبنيف « دبألا هاج توفت ضارمأو  ناطيشلا كلس يف اهبحاصب طرخنت « ةلتاق

 يف اهتجلاعم ةيفيكو « ضارمألا نم لمج ىلإ:ريشن نحنو « اهتجلاعم يف ريمشتلا مث للعلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًانيبم يتأي كلذ نإ < ليصفت ريغ نم ةلمحلا
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 لوألا لصفلا

 قلخلا ءوس مذو قلخلا نسح ةليضف يف
 . ةبحصلا بادآ يف كلذ نم ءيش ركذ دقو

 ملو « هتقيقحل ال هترمثل نيضرعتم قلخلا نسح يف اوملكت دق سانلا نأ : ملعاو

 كلذ يف ةقيقحلا فشكو « هنهذ يف رضح ام مهنم لك ركذ لب « هتارمث عيمج اوبعوتسي

 . قلُخلاو قلخلاب نسح نالف : لاقيف « قلخلا عم قلخلا نسح لمعتسي امأريثك : لاقي نأ
 ةروصلا : قلُخلاب دارملاو « ةرهاظلا ةروصلا : قلخخلاب دارملاف . نطابلاو رهاظلا نسح يأ
 . سفنو دسج نم بكرم ناسنالا نأ كلذو « ةنطابلا

 ةروصو ةئيه اهنم ةدحاو لكلو « ةريصبلاب ةكردم سفنلاو . رصبلاب كردم دسجلاف
 , رصبلاب كردملا دسجلا نم ًاردق مظعأ ةريصبلاب ةكردملا سفنلاو « ةحيبق وأ ةليمج اما,
 هوس اًذإَف * لم نم ًارشب ٌقِلاَخ ينا, : لاقف هرمأ ىلاعتو هناحبس هللا مظع كلذلو

 « نيطلا ىلا بوسنم دسجلا نأ ىلع هبنف « [ ۷١-۷۲ : ص ]4 يحوز نم هيف ُتْحَفَنَو
 اهنع ردصت ةخسار سفنلل ةئيه نع ةرابع قلخلاف . ىلاعتو هناحبس هيلا بوسنم حورلاو

 تيمس ةليمج لاعفألا تناك نإف . ةيورو ركف ىلا ةجاح ريغ نم رسيو ةلوهسب لاعفألا

 . ًاعيس ًاقلخ تيمس ةحيبق تناك ناو « ًائسح ًاقلخ

 روصتي ال قالخألا نأ . ةضايرلا لقثتساف ةلاطبلا هيلع تبلغ نم ضعب معز دقو

 . رهاظلا ةروص رييغت روصتي ال امك « اهرييغت

 « ىنعم اياصولاو ظعاوملل نكي مل رييغتلا لبقت ال قالخألا تناك ول هنأ : باوجلاو

 كرت ملعي بلكلاو « سنأتسي يشحولا ديصلا ىرن نحنو قالخألا رييغت ركنت فيكو
 لوبقلا ةعيرس عابطلا ضعب نأ الا, « دايقنالا ةدوجو يشملا نسح ملعت سرفلاو « لكألا

 . ةبعصتسم اهضعبو « حالصلل

 هذه عمق دوصقملا سيل هنأ ملعاف « ريغتي ال ةّلبجلا يف ام نأ دقتعا نم لايخ امأو
 طسو وه يذلا لادتعالا ىلا ةوهشلا در ةضايرلا نم بولطملا امناو « ةيلكلاب تافصلا

 ةدئافل تقلخ امنا ةوهشلاو فيك « الف ةيلكلاب اهعمق امأو . طيرفتلاو طارفإلا نيب
 عطقنال عاقولا ةوهش وأ . ناسنالا كله ماعطلا ةوهش تعطقنا ولو « ةلبجلا يف ةيرورض

 هللا لاق دقو . هكلهي ام هسفن نع ناسنالا عفدي مل « ةيلكلاب بضغلا مدعنا ولو « لسنلا
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 ولو « بضغلا نع الإ ةدشلا ردصت الو [۲۹ : حتفلا] «راّفكلا ىلع ءاَّدشأ » : ىلاعت

 : نارمغ لآ] «ظيغلا ٌنيمظاكلاو # : ىلاعت لاقو « رافكلا داهج عنتمال بضغلا لطب

 . ظيغلا نيدقافلا : لقي ملو ء 5

 , ىلاعت هللا لاق < للقتلاو هرشلا نود لادتعالا ماعطلا ةوهش يف بولطملا كلذكو

 هل ىأر اذا ديرملل دشرملا خيشلا نأ الإ[ ١" : فارعالا ]4 اوُقرسنآلَو اوبَرْشاَو اوُلُكو »

 , طسوتلا ىلا, هدريل قالطإلا ىلع امهمذ يف غلابي نأ نسح « ةوهشلاو بضغلا ىلإ.ًاليم

 "وهو + اعرتش تولطم قلخت ءاخسلا نأ لادتعالا ةضايرلا نم دارملا نأ ىلع لدي اممو

 اوفرسي مل اومن اذار َنيِذّلاَو: هلوقب هيلع هللا ىنثأ دقو ريذبتلاو ريتقتلا يفرط نيب طسو

 ..[ 5ا/ : ناقرفلا ]4 ًاماوق َكْلَذ َنيْب ناو اورتقي ملو

 نم مكف « قلخلا نم ةحنم ةرطفلا لامكب لصحي ةرات . لادتعالا اذه نأ ملعاو

 يهو « ةضايرلاب كلذو « باستكالاب لصحي ةراتو « ًاميلح ًايخس ًاقداص قلخي يبص
  دوجلا قلح ليصحت دارأ نمف « بولطملا قلخلل ةبلاجلا لامعألا ىلع سفنلا لمح

 . هل ًاعبط كلذ ريصيل لذبلا نم داوجلا لعف فلكتيلف

 قالخألا عيمج كلذكو ‹ نيعضاوتملا لاعفأ فلكت عضاوتلا دارأ نم كلذكو

 2 ةباتكلا لعف ىطاعت ًابتاك نوكي نأ دارأ نم نأ امك < كلذ يف ًارثأ ةداعلل نإف ةدومحملا

 ال هنأ الا « هقفلا ةفص هبلق ىلع فطعني ىتح « راركتلا نم ءاهقفلا لعف ىطاعت ًاهيقف وأ

 ومنلا يف بلطي ال اك « ماودلا عم رثؤي امناو « ةثالث وأ نيموي يف كلذريثأت بلطي نأ يغبني

 . ميظع ريثأت ماودللو . ةثالث وأ نيموي ىف ةماقلا ولع

 ناهتسي ال كلذكو . رثؤي اهماود نإف . تاعاطلا ليلقب ناهتسي نأ يغبني ال امكو

 . بونذلا ليلقب
 ةنكاسم كلذكف . اهعبط ريغيو سفنلا يف رثؤي لئاضفلا بابسأ يطاعت نأ امكو

 . ريخ لك هببسب مرحيف « ةداع ريصي ًاضيأ لسكلا

 ريخلا قرسي صل عبطلا نإف « ريخلا لهأ ةبحاصمب ةنسحلا قالخألا بستكت دقو

 . رشلاو

 رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ ديؤيو : تلق
 . « للاخي نم مكدحأ
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 يناثلا لصفلا

 قالخألا بيذهت ىلا قيرطلا نايب يف

 لادتعالا نع ليملاو « سفنلا يف ةحصلا وه قالخألا يف لادتعالا نأ تفرع دق
 ال ندبلا نأ امكف « هجالع يف ندبلاك اهجالع يف سفنلا لاثم نأ ملعاف < ضرمو مقس

 « لامكلل ةلباق ةصقان قلخت سفنلا كلذك « ءاذغلاب ةيبرتلاب لمكي امناو « ًالماك قلخي

 : ملعلاب ةيذغتلاو « قالخألا بيذهتو ةيكزتلاب لمكت امناو

 ناك ناو « ةحصلا ظفح ىلع لمعلا بيبطلا نأشف « ًاحيحص ناك اذا ندبلا نأ امكو
 ةسبذهم ةرهاط ةيكز تناك اذا سفنلا كلذك « هيلا ةحصلا بلج هنأشف . ًاضيرم

 ةميدع تناك ناو « اهيلا ةوقلا ديزم بلجو اهظفحب ىعسي نأ يغبنيف « قالخألا

 . هيلا كلذ بلجب ىعسي نأ يغبنيف « لامكلا

 ةرارح نم تناك نا. . اهدضب الا جلاعت ال ندبلا ضرمل ةبجوملا ةلعلا نأ امكو

 ضرم نم يه يتلا ةليذرلا قالخألا كلذكف « ةرارحلابف ةدوربلا نم تناك ناو ةدوربلابف

 « ءاخسلاب لخبلا ضرمو « ملعلاب لهجلا ضرم جلاعيف « ًاهدضب اهجالع . بلقلا

 . ىهتشملا نع فكلاب هرشلا ضرمو « عضاوتلاب ربكلا ضرمو

 حالصل تايهتشملا نع ربصلا ةدشو « ءاودلا ةرارم لامتحا نم دب ال هنأ امكو

 ضرم ةاوادم ىلع ربصلاو . ةدهاجملا لامتحا نم دب ال كلذكف . ةضيرملا نادبألا

 مودي باذع بلقلا ضرمو « توملاب هنم صلخي ندبلا ضرم نإف « .ىلوأ لب « بلقلا

 ..اذذبأ تولا دعب

 نف يف ةضايرلاب مهيلع مجهي ال نأ نونيرفلا نترك طي وتلا نفسو

 اذاف . ادحاو ضي مضيرم لك جالع سيل ذا < مهضارمأو مهقالخأ فرعي ىتح « صوصخم

 ديدش وأ < عضاوتلا بجوي ام ىلع هلمح ًاربكتم ىأر اذاو « هملع عرشلاب الهاج ر

 . ملحلا همزلأ بضنلا

 ىتمو . هځالف َدْعِب ًاددرتم ناك ىتمف <« مزعلا ةوق « هسفنل ضئارلا ةجاح دشأو

 لاق امك « دواعت الثل اهبقاع اهتميزع تصقن نإ .ًأرّبصت مزعلا فعض هسفن نم سحأ

 ْ . ةنس موصب كنبقاعأل ؟ كينعي ال اميف نيملكتت : هسفنل لجر
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 اتم

 ثلاثلا لصفلا

 ةحصلا ىلا هدوعو بلقلا ضرم تامالع يف

 هسفن بويع ناسنالا ةفرعم ىلا قيرطلا نايبو

 « لعفلا كلذ هنم رذعتي نأ هضرم ةمالعف « صاخ لعفل قلخ وضع لك نأ : ملعا

 رذعت نيعلا ضرمو « شطبلا رذعت ديلا ضرمف « بارطضالا نم عون عم هنم ردصي وأ
 ملعلا وهو . هلجأل قلخ يذلا هب صاخلا هلعف هيلع رذعتي نأ بلقلا ضرمو « راصبإلا
 . ةوهش لك ىلع كلذ راثياو « هتدابعو ىلاعت هللا بحو « ةفرعملاو ةمكحلاو

 . ًائيش فرعي مل هنأك ناك « هناحبس هللا فرعي ملو ءيش لك فرع ناسنالا نأ ولف

 هيلع رثؤي ال نأ ةبحملا ةمالعو « هبحأ هللا فرع نمف « بحلا : ةفرعملا ةمالعو

 ةدعملا نأ امك . ضيرم هبلقف تابوبحملا نم ًائيش هيلع رثآ نمف « تابوبحملا نم ًائيش
 . ةضيرم - -زبخلا ةوهش اهنع تطقنم دقو - زبخلا لكأ ىلع نيطلا لكأ رثؤت يتلا

 هيلع بعص هفرع ناو « هنع لفغي كلذلف « هبحاص هفرعي ال دق يفخ بلقلا ضرمو

 ًاقذاح ًابيبط دجي مل ربصلا دجو ناو . ىوهلا ةفلاخم هءاود نأل « هئاود ةرارم ىلع ربصلا

 املق ضيرملا بيبطلاو « مهيلع ىلوتسا ذق ضرملاو  ءاملعلا مه ءابطألا نإ « هجلاعي

 بولقلا بط ركنأو « ملعلا اذه سردناو « ًالاضع ءادلا راص اذهلف , هجالع ىلا تفتلي
 ةمالع هذهف تاداع اهنطابو تادابع اهرهاظ لامعأ ىلع س##ا لبقأو « ةيلكلاب اهضرمو

 . ضرملا لصأ
 ناكل ا ككاو نا ويقام افا درو ا ق ا

 « ريذبتلا دح ىلا ريصيو « فرسي ال هنكلو « لاملا لذب هجالعف . لخبلا ءاد جلاعي

 نوكيف « ةرارحلا بلغت ىتح ةبلاغلا ةرارحلاب ةدوربلا جلاعي نمك نوكيف رخا ءاد لصحيف

 . لادتعالا بولطملا لب . ًاضيأ َءاد

 ذلأ هعمجو لاملا كاسما ناك نإف . كسفن ىلا رظناف . طسولا فرعت نأ تدرأ اذاو

 جلاعف « لخبلا قلخ كيلع بلاغلا نأ ملعاف « هقحتسمل هلذب نم كيلع رسيأو « كدنع

 ‹ كاسمإلا نم كيلع فخأو . كدنع ذلأ قحتسملل لذبلا راص ناو . لذبلا ىلع كسفن

 « كسفن بقارت لازت الو « كاسمالا ىلع ةبظاوملا ىلا عجراف « ريذبتلا كيلع بلغ دقف
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 الف < , لاملا نع كبلق ةقالع عطقنت ىتح « اهريسعتو لاعفألا ريسيتب كقلخ ىلع لدتستو '

 ا و ريم واب عا ا

 . ماقملا

 نم ءيشب ةقالع هل نوكت ال ىتح « قالخألا رئاس نع ًاميلس نوكي نأ بجيو

 الو . اهيلا, ةتفتلم ريغ « اهنم قئالعلا ةعطقنم ايندلا نع سفنلا لحترت ىتح « ايندلا

 , ةنئمطملا سفنلا عوجر اهبر ىلإ عجرت ذئنيحف « اهبابسأ ىلا ةفوشتم

 , رعشلا نم قدأ وه لب « ضومغلا ةياغ يف نيفرطلا نيب يقيقحلا طسولا ناك املو

 ىلع زاج « ايندلا يف ميقتسملا طارصلا اذه ىلع ىوتسا نم مرج الف . فيسلا نم دحأو

 موي لك يف لوقي نأ دبعلا رمأ ةماقتسالا رسع لجألو « ةرخآلا يف طارصلا اذه لثم

 , ةماقتسالا ىلع ردقي مل نمو « ١[ : ةحئافلا] # ميقتْسمْلا طاّرصلا اندهلا 8 : تارم

 . حلاصلا لمعلاب ةاجنلا ناف ةماقتسالا نم برقلا ىلع دهتجيلف

 هتافص دبع لك دقفتيلف « ةنسحلا قالخألا نع الا ةحلاصلا لامعألا ردصت الو

 .رمألا اذه ضضم ىلع مزعلا وذ ربصيلو « دحاو دعب دحاو جالعب لغتشيلو « هقالخأو

 نمو « ههركل يدثلا ىلا در ولف « هل هتهارك دعب لفطلل ماطفلا ولحي امك ولحيس هنإف

 دنعف . دبألا معنتل مايأ رفس ةقشم لمح . ةرخآلا ةايح ةدم ىلا ةبسنلاب رمعلا رصق فرع

 . ىَرَسلا موقلا دمحي حابصلا

 ‹ ةريصب هل تناك نمف « هسفن بويعب هرصب ًاريخ دبعب دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ : ملعاو
 نولهاج سانلا رثكأ نكلو « جالعلا هنكمأ بويعلا فرع اذإو « هبويع هيلع فخت مل

 . هليع يف عذجلا ىري الو هيخأ نيع يف ىذقلا مهدحأ ىري « مهبويعب

 : قرط عبرأ كلذ يف هلف « هسفن بيع ىلع فوقولا دارأ نمف

 ا برو وعل يق قزم صل ذأ ىلوألا ةقيرطلا

 بيبطلاب عقو دقف « هب عقو نمف « هدوجو نامزلا اذه يف زع دق اذهو « اهجالغ قرطو

 . هقرافي نأ يغبني الف قذاحلا

 هسفن ىلع ًابيقر هبصنيو « ًانيدتم ًاريصب ًاقودص ًاقيدص بلطي نأ : ةيناثلا ةقيرطلا

 . هلاعفأو هقالخأ نم هوركملا ىلع ههبنيل

 كه١



 . انبويع انيلا

 تعمج كنأ تعمس : لاقف « هبويع نم هيلع مدق امل هنع هللا يضر ناملس لأسو

 كغلب له 9 لاقف « راهنلاب ةلحو « ليللاب ةلح : نيتلح كل نأو « ةدئام ىلع نيمادا نيب

 . امهتيفك دقف اذه امأ : لاق « ال : لاق ؟ اذه ريغ

 نم لك نأل اذهو ؟ نيقفانملا نم انأ له : ةفيذح لأسي هنع هللا ىضر رمع ناكو

 هذه ىلع قيدص دوجو نامزلا اذه يف زع هنأ الإ, « هسفنل هماهتا داز ةظقيلا يف هتبترم تلع

 ضغبأ بلاغلا يف نآلا نحنو « مهبويع ىلع مههبني نم نوبحي فلسلا ناك دقو

 ظ . انبويع انفرعي نم انيل سانلا

 انهبن ًاهبنم نأ ولو « براقعلاك ةئيسلا قالخألا ناف « ناميالا فعض ىلع ليلد اذهو

 ةئيدرلا قالخألاو  اهلتقب انلغتشاو « ةنم هل اندلقتل ًابرقع اندحأ بوث تحت نأ ىلع

 . ىفخي ال ام ىلع برقعلا نم ًاررض مظعأ

 طخسلا نيع نإف « هئادعأ ةنسلأ نم هسفن بويع ةفرعم ديفتسي نأ : ةثلاثلا ةقيرطلا

 قيدصب هعافتنا نم رثكأ ‹ هبويع ركذي رجاشم ودعب ناسنإلا عافتناو . ءىواسملا يدبت

 . هبويع هنع يفخي نهادم

 . هبنتجي « مهنيب اميف ًامومذم هاري ام لكف . سانلا طلاخي نأ : ةعبارلا ةقيرطلا

 [سوفنلا تاوهش يف] لصف

 لصح ام معطملا ةوهش الول ذا, « ةدئافل الا عضوت مل سوفنلا تاوهش نأ انركذ دقو
 لوانت

 تاوهشلا لوضف مومذملا امناو ء لسنلا عطقنال عامجلا ةوهش الولو « ءاذغلا

 سفنلا هيهتشت ام لك نوكرتي اوذخأف « ردقلا اذه اومهفي مل موق ةمثو « اهنايغطو
 اذهو «

 كسفنل نإ, » : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلوق ليلدب ًاقح اهل ناف , اهقح طاقساب اهل ملظ

 « هلوانتأ الف ءاذك يهتشأ ةنس اذكو اذك يل : لوقي مهنم ًالئاق نا, ىتح « ًاقح كيلع

 ناك هنإف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فالخو حلا نع فارحنا اذه
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 امناو « لدعلا ىلا هنم برقأ ملظلا ىلا, هنإف . قالطالا ىلع ىهتشملا نم اهظح هسفن
 فاخي وأ . هوركم هجوب الا, لصحي ال نأ لثم . هيلا قيرطلا تبعص اذا ىهتشملا كرت
 « عبش ةدايز كلذ نم رذحي وأ « هتمادتسا يف سفنلا عمطف , همزع لالحنا هلوانت نم

 بطلاك كلذف ‹ سفنلا ةيوقتل تاقوألا ضعب يف هلوانت امأف ‹ هتدابع نع هلقثيف

 . كولسلا ىلع ىوقتل سفنلاب قفرلاب سأب الو « مذي الو حدمي . ضيرملل

 قلخلا نسح تامالع نايب

 بذه دق هنأ نظ مث « يصاعملاو شحاوفلا كرت ىتح هسفن ديرملا دهاج امبر

 تافص عومجم وه قلخلا نسح نإف « كلذك سيلو . ةدهاجملا نع ىنغتساو « هقلخ

 ْتَلِجَو هللا ٌركُذ اذا َنيِذَّلا ْنوُسْؤُملا امن : لاقف ىلاعت هللا مهفصو دقو « نينمؤملا
 ةالّصلا نوُيقُي نيم نورتي مهب لعوامل, مهناز هلا ملغ تيلئاذاَو مهو
 : لاقو ء[4 -7- ؟ : لافنألا] اًح ن وُسْؤُملا مه كتلوأ « نوقف مُهاَنفْرَر اممَو
 مفورْعَملاِب نوٌرمآلا َنوُدِجاَسلا نوُمكازلا َنوُحئاَسلا نوُدماَحلا َنوُدباَعلا نوبئاتلا»

 لاقو ١١7[ : ةبوتلا]# َنيِنِمْؤُملا رّشَبَو هللا دوُدُحل َنوُظِفاَحلاَو ركلا نع ةوهاكاو

 1١ : نونمؤملا] « نوُنراَوْلا ْمُه كوأ » : هلوق ىلا ( َنوْسْؤُملا حلف دق: ىلاعت

 [ +8 : ناقرفلا]4 اوه ضرألا ْىَلَع نوشي َنيِذَّلا نْمْحّرلا دابعو# : لاقو ء[٠
 دوتجوف:  :تايآلا هذه ىلع هسفن ضرعيلق + لاح هيلع لكتشأ نمف + ةروسلا رخخآ ىلا
 دوجوو « قلخلا ءوس ةمالع اهعيمج دقفو « قلخلا ,نسح ةمالع تافصلا هذه عيمج

 a بوو امو جب ركل نود ضعبلا ىلع لدي ضعبلا نود اهضعب
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 هنو هيلع هلا ىلص ينل نأ ماده دق يقيني هين JE نسب

 E بحب ان AT دع لؤي 07 يش ج11 0006

 هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنع )2 هنع هللا يضر ةريره يبأ أ ثيدح نم ًاضيأ هوفر
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 رخألا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ». : لاق
 . « تمصيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو « هراج ذؤي الف

 . « ًاقالخأ مهنسحأ ًاناميا نينمؤملا لمكأ « : رخآ ثيدح يفو

 ءادر بذج ًايبارعأ نأ « نيحيحصل اد يفف « ىذألا لامتحا : قلخلا رسح نمو

 « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هقتاع يف هتيشاح ترثأ ىتح ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا

 هللا ىلص هللا لوسر هيلا تفتلاف « كدنع يذلا هللا لام نم يل رم « دمحم اي : لاق مث

 . ءاطعب هل رمأ مث . كحض مث « ملسو هلاو هيلع

 . « نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا » : لاق هموق هاذآ اذا ناكو

 , دب الو ناك نا . هاتوخإ اي : لوقي ةراجحلاب نايبصلا هامر اذا ينرقلا سيوأ ناكو

 : ةالصلا نم ينوعنمتف يقاس اومدت الئثل راغصلاب ينومراف

 ؟ نارمعلا نيأ : لاقف ىدنج هلبقتس اف « يراربلا ضعب ىلا مهدأ نب ميهاربا جرخو

 هدي لبقي لعج « ميهاربا هنأ ربخأ املف « هجشف هسأر برضف .'ةربقملا ىلا راشأف

 هباحصأ لعجف « حطسلا نم دامر هيلع حرطف « ةكس يف مهضعب زاتجاو

 . بضغي ال نأ هل يغبني « دامرلا ىلع حلوصف رانلا قحتسا نم : لاقف . نوملكتي

 « اهنطاوب شغلا نع تيقنو . مهقالخأ تلدتعاق « ةضايرلاب تللذ سوفن هذهف

 اهدجو يتلا تامالعلا هذه ضعب هسفن نم دجي مل نمو « ءاضقلاب ىضرلا ترمثأف

 ءوشنلا لوآ يف نايبصلا ةضاير ىف لصف

 لكل ةلباق يهو 3 ةحذاس ةرهوج هبلقو ¢ هيدلاو دنع ةنامأ يبصلا نأ : ملعا

 ًاشن رشلا دوع ناو « هباوث يف هبدؤمو هاوبأ هكراشو « هيلع أشن ريخلا درع نإف « شقن

 نساحم هملعيو « هبذهيو هبدؤيو هنوصي نأ يغبنيف « هيلو قنع يف رزولا ناكو « هيلع

 ةيهافرلا بابسأ هيلا ببحي الو ¢ معنتلا هدوعي الو ¢ ءوسلا ءانرق نم هظفحيو ¢ قالخألا
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 . ربك اذا اهبلط يف هرمع عيضيف

 ارا الا ةاشحو هعاشر يف لمعتي الف« هرمع لوأ نم ياي نا يي ل

 دنع لقعلا لامكب ةرسشہم يهو ةباجنلا ةمالع كلذو 8 اهلوأو زييمتلا لياخم

 . هئايحب هبيدأت ىلع ناعتسي اذهف « قبا

 ‹ لكألا بادآ ملعي نأ يغبنيف ف , ماعطلا هرش تافصلا نم هيلع بلخي ام لوأو

 هذنع حبقيو 3 ا فلأي الئل تاقوألا ضعب يف هدحو زبخلا لكأ هدوعيو

 ةثولملا نود ضيبلا بايثلا هيلا ببحيو « مئاهبلاب لكألا ريثكلا هبشي نأب « لكألا ةرثك

 نايبصلا ةطلاخم نم هعنميو « نيثنخملاو ءاسنلا نأش نم كلذ نأ هدنع ررقيو « مسيربالاو

 « رايخألا ثيداحأو ثيدحلاو نآرقلا ميلعتب بتكملا يف هلغشي مث « معنتلا اودوع نيذلا
 . قشعلا ركذ اهيف يتلا راعشألا نم ظفحي الو « نيحلاصلا بح هبلق يف سرغيل

 ىزاجيو « هيلع مرکی نأ يغبنيف « دومحم لعفو ليمج قلخ يبصلا نم رهظ ىتمو

 هنع لفوغت لاوحألا ضعب يف كلذ فلاخ نإ « سانلا رهظأ نيب ب حدميو « هب حرفي امب

 هيلع رثكي الو « هيلع ب سانلا عالطا نم َفْوُحو ارس بتوع داع نإف « فشاكي الو

 . هعم مالكلا ةبيه ًاظفاح نكيلو « ةمالملا عامس هيلع نوهي كلذ نأل « باتعلا

 . هؤاضعأ بلصتتل ةئيطولا شرفلا عنمي هنكلو « اليل مونلا عنمي

 . معطملاو سبلملاو شرفملا يف ف ةنوشخلا دوعتيو

 . لسكلا هيلع بلغي الئل ةضايرلاو ةكرحلاو يشملا دوعيو

 هسبلم وأ همعطمب وأ « هاوبأ هكلمي امم ءيشب هنارقأ ىلع رختفي نأ عنميو

 ۽ ةرشاعي نمل مارك واو عضاوتلا دوعبو

 يف ةعفرلا نأو « ةءاند ذخألا نأ ملعيو « هلثم يبص نم ائيش ذخأي نأ عنميو

 . ءاطعإلا
 . ةضفلاو بهذلا بح هدنع حبقيو

 عضي الو « هريغ ةرضحب بءاثتي الو .طخمتيالو « هسلجم يف قصبي ال نأ دوعيو

 . مالكلا ةرثك نم عنميو « لجر ىلع الجر



 ربكأ وه نمم هريغ ملكت اذا, عامتسالا نسحي نأو « ًاباوج الإ ملكتي ال نأ دوعيو
 5 هيدي نيب سلجيو هقوف وه نمل موقي نأو « هنم

 نايبصلا ظفح لصأ نإف ‹ كلذ لعفي نم ةطلاخم نمو ‹ مالكلا شحف نم عنميو

 3 ءوسلا ءانرق نم مهظفح

 نم هب حيرتسيل « ليمج بعل يف بتكملا نم هجورخ دعب هل حسفي نأ نسحيو
 . ركذلا عت بولقلا حور : ليق امك « بيدأتلا بعت

 5 مهميظعتو هملعمو هيدلاو ةعاط ملعي نأ يغبنيو

 نم فوخيو « دوعتيل ةراهطلا كرت يف حماسي ملو < ةالصلاب رمأ نينس عبس غلب اذاو

 . رومألا هيلإ تيقلأ «غولبلا براق اذاو « ةنايخلاو بذكلا

  ىلاعت هللا ةعاط ىلع ندبلا ةيوقت اهنم دوصقملاو « ةيودأ ةمعطألا نأ : ملعاو

 لقاعلا نأو « ةعاس لك يف رظتنم وهو < اهميعن : عطقي توملا نأو « اهل ءاقب ال ايندلا نأو

 يف شقنلا تبثي امك « هبلق يف اذه تبث ًاحلاص هؤوشن ناك ناف « هترخآل دوزت نم

 . رجحلا

 يلاخ ةالص ىلا رظنأ ليللاب موقأ انأو « نينس ثالث نبا تنك : هللا دبع نب لهس لاق

 ؟ هركذأ فيك : تلق ؟ كقلخ يذلا هللا ركذت الأ : أموي يلاخ يل لاقف « راوس نب دمحم
 هللا « يلا, رظان هللا ٠ يعم هللا : كناسل كرحت نأ ريغ نم تارم ثالث كبلقب لق : لاق

 . ةرم رشع ىدحا, ةليل لك يف اهلق : لاقف ‹ هتملعأ مث « يلايل كلذ تلقف ‹ يدهاش

 امظفحا : يلاخ يل لاق « ةنس دعب ناك املف ‹ هتوالح يبلق يف عقوف ‹ كلذ تلقف

 ةوالح هل تدجوف « نينس كلذ ىلع لزأ ملف « كربق لخدت نأ ىلا هيلع مدو « كتملع

 3 هيلع دهاشو < ةيلا رظانوهو هعم هللا ناك نم لهس اي : يلاخ يل لاق مث « يرس يف

 تس نبا انأو 3 نارقلا تظفحو .٠ بتكملا ىلا تيضمو ةيصعملاو كايا ؟ هيصعي له

 موقأ تنك كلذ دعب مث ‹ ريعشلا زبخ نم يتوقو  رهدلا موصأ تنك مث < عبس وأ نينس

 . هلك ليللا

 [ةضايرلا طو رش ىف] لصف

 . اهل ًاديرم ةرورضلاب حبصأ « نيقي ةدهاشم هبلقب ةرخآلا دهاش نم نأ : ملعاو
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 يف ةبغر هل قبي مل « ةسيفن ةرهوج ىأرف « ةزرخ هعم ناك نم نإف « ايندلا يف ًادهاز
 . كلذ يف عرسأ « ةرهوجلاب اهعب : هل ليق اذا ءةزرخلا

 ًاطرش ةضايرلا كولسل هيلع نإف . كلذل هابتنالا ىلاعت هللا هقزر نم نأ : ملعاو

 : هب نصحتلا نم دب ال ًانصحو « هب كسمتلا نم دب ال امصتعمو « هميدقت نم دب ال

 . بونذلا كرتب باجحلا عفر وهف « طرشلا امأف

 . لبسلا يف نيطايشلا هفطتخت الثل قيرطلا ىلع هلدي خيشف « مصتعملا امأو

 ركذلا ةرثكو « ىوهلا ةفلاخم فئاظولا نم هيلعو 3 ةولخلاف 2 نصحلا امأو

 .٠ داروألا يف داصتقالاو

 « هريغ نع ولخي نأب الا, كلذ نكمي الو « ًادبأ هللا عم هبلق دجي نأ ةضايرلا ىهتنمو

 امأف ‹ جيردتلا يف هتيبرتو ديرملا ةضاير جاهنم اذهف . ةدهاجملا لوطب الاولخي الو

 . ىلاعت هللا ءاش نا, يتأيسف « ةفص لك يف ةضايرلا ليصفت

 ¥ دع ¥
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 جرفلا ةوهشو . نطبلا ةوهش : نيتوهشلا رسك باتك

 نمو « ةنجلا نم مالسلا هيلع مدآ جرخأ اهبو . تاكلهملا مظعأ نم نطبلا ةوهش

 نم اهلك « ةريثك تافا كلذ عبتيو « لاملا يف ةبغرلاو جرفلا ةوهش ثدحت نطبلا ةوهش

 . عيشلا رطب
 000000 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ‹ ثيدحلا يفو

 . « ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو « دحاو

 َنمقي تالكأ مدا نبا بسح < هنطب نم ًارش ًءاعو مدآ نبا الم ام » : رخآ ثيدح يفو

 . « هسفنل ثلثو « هبارشل ثلثو « هماعطل ثلثف « ةلاحم ال ناك نإف « هبْلُص

 : تلقف . مله : لاقف . ىدغتي وهو نسحلا ىلع تلخد : يبسارلا ةبقع لاقو

aayبيع انيب دقو «  

 نم ءيش ءاقب عم نيديل ا عفر لكألا يف لدعلا ماقمو « باتكلا اذه ريغ يف اوكلس ام

 ثلثو « هماعطل ثلث » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق نسحلا ماقملا ةياهنو . ةوهشلا

 . « هسفنل ثلثو « هبارشل

 ىتح ماعطلا لوانتي نأ كلذو « ضرملا يفنيو ندبلا حصي لدعلا ماقم يف لكألاف

 دقو . ىوقلا فعضي ماعطلا نم للقتلا ىلع ماودلاو « هيهتشي وهو هدي عفري مث « هيهتشي

 سيلو « ةليضف كلذ نأ مهلهجب اونظو « ضئارفلا نع اورصق ىتح مهمعاطم ماوقأ' للق

 . اهانركذ يتلا ةطسوتملا ةلاحلا ىلا راشأ امنإف . عوجلا حدم نمو « كلذك

 نأ هل ىغبنيف ‹ عبشلا ةمادتسا دوعت نم نأ نطبلا ةوهش رسك يف ةضايرلا قيرطو

 شو. ها نشأ يذل سوت دج ىلع فين یا ۰ منا ًاريسي همعطم نم للقي

 را وتلا هيل ايس نكي.« تادايعلا نم عيسي ال ام كوانت اا ‹ اهطاسوأ رومألا

 , ركفلا وفصيو « ةمهلا عمتجتو « ندبلا حصي ذئنيحف « عبش الو عوجب لوانتملا سحي

 غامدلا يف راخبلا ريثكتب كلذو . نهذلا ةدالبو « مونلا ةرثك هثروأ لكألا يف داز ىتمو

 : أ اتارا بلجيو « ركذلا عضومو « ركفلا ناكم يطغي ىتح

 مهضعب ناك دقو « ءايرلا ةفآ هيلا, قرطتت نأ تاوهشلا نم ًائيش كرت نم رذحيلو
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 يف . دهزلا وه اذهو . هدهز اهب رتسي « اهيف دهاز وهو هتيب يف اهقلعيو ةوهشلا يرتشي
 0" نيترم ربصلا سأك هسفن عرجي هنأل < نيقيدصلا لمع وهو « هدض راهظاب دهزلا

 . رمأ ةيناثلاو

 : نيتدئافل يمدآلا ىلع تطلس عاقولا ةوهش نأ ملعاف . جرفلا ةوهش امأو

 مل ام نإف . ةرخآلا تاذل اهيلع سيقي ةذل كرديل ةيناثلاو . لسنلا ءاقب : امهادحاو

 ىلا ةوهشلا هذه درت مل اذا هنأ الا, . قوشلا هيلا مظعي ال . قوذلاب هسنج كردي

 . ناطيشلا لئابح ءاسنلا ناك ام كلذ الولو « ًانحمو « ةريثك تافآ تبلج « لادتعالا

 يدعب سانلا يف تكرت ام » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يفو

 . « ءاسنلا نم لاجرلا ىلع رضأ ةنتف

 هيلا يدؤأ نأ تننظل « لام تيب ىلع لجر يننمتئا ول : نيحلاصلا ضعب لاقو

 . اهيلع يسفن تنمتئا ام « ةدحاو ةعاس اهب ولخأ ةيجنز ىلع يننمتئا ولو « ةنامألا

 امهثلا نإ ةأرماب لجر ولخي ال » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 . « ناطيشلا

 عتمتلا ةرثك ىلا لجرلا ةمه فرصت ىتح « ةوهشلا هذه يف طارفإلا يهتني دقو

 ىلا اهبحاصب يهتنت دقو « شحاوفلا ىلا لآ امبرو « ةرخآلا ركذ نع هلغشيف ءاسنلاب
 : سانلا نم ريثك دنع عقي دقو « هنم ىيحتست نأ اهردجأو « تاوهشلا حبقأ وهو . قشعلا

 يلوتستف ٠ كلذ وحنو « روبنطلاو . جنرطشلاو « درنلاب بعللاو .هاجلاو « لاملا قشع

 . اهنع نوربصي الف بولقلا ىلع ءايشألا هذه

 « ديدش جالع ىلا رقتفي اهرخآ نإف « رومألا تايادب يف كلذ نع زارتحالا لهسيو

 امف « هلوخد ديرت باب ىلا اههجوت دنع ةبادلا نانع فرصي نم هلاثمو . عجني ال دقو

 ىتح اهكرتي نم لاثم « هماكحتسا دعب هجلاعي نم لاثمو « اهنانع فرصب اهعنم نوهأ
 نيب توافتلا مظعأامو « ءارو ىلا اهرجي اهبنذب ذخأي مث « هزواجتو بابلا لخدت

 !! نيرمألا



 ناسللا تافأ باتك

 نم ةاجن الو « عبطلا نم ثعاوب اهلو « ةوالح بلقلا يف اهلو « ةعونتم ةريثك هتافآ

 نا, ةلصفم تافآلا ركذب هعبتن مث « تمصلا ةليضف ًالوأ ركذنلف « تمصلاب الا, اهرطخ

 . ىلاعت هللا ءاش

 . ركفلا غرفيو ةمهلا عمجي تمصلا نأ : ملعا

 نيب ام يل نمضي نم » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « ثيدحلا يفو

 . « ةنجلا هل ٌنمضأ هيلجر نيب امو « هيِيَحَل

 ىتح هبلق ميقتسي الو « هبلق ميقتسي ىتح دبع ناميا, ُميقتسي ال » : رخآ ثيدح يفو
 . 7« هنأسل ميقتسي

 اناو « هللا لوسر اي : تلقف « اذه كيلع فك » : هرخآ يف ذاعم ثيدح يفو

 ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو « ذاعم اي كمأ كتلكث » : لاق ؟ هب ملكتن امب نوذخؤمل

 . « ؟ مهتنسلأ دئاصح الأ « مهرخانم ىلع : لاق وأ « مههوجو

 . ©« هتروع هللا رتس هناسل فك نم » : رخآ ثيدح يفو

 . يناسل نم نجس لوط ىلا جوحأ ءيش ام : دوعسم نبا لاقو

 « دحاو مفو نانذأ كل تلعج امناف « كيف نم كينذأ فصنأ : ءادردلا وبأ لاقو

 . اهنم رذتعأ نأ ديرأ ةملكب ةنس نيسمخ ذنم تملكت ام : نيسحلا نب دلخم لاقو

 : مالكلا تافآ ركذ

 : ينعي اال اميف مالكلا : ىلوألا ةفآلا

 هذهو ‹ ةدئاف يف الا هقفني مل 0 هلام سأر هنأو « هنامز ردق فرع نم نأ : ملعاو

 نبا لاقو « رظن هيف : يراخبلا لاق . ةدعسم نب يلع هدنس يفو . سنأ ثيدح نم« تمصلا » يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ 0(

 . ةظوفحم ريغ هثيداحأ : يدع

 : « نازيملا » يف يبهذلا لاق ميهاربا يبأ نب ماشه هيفو .رمع نبا ثيدح نم « تمصلا » يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ (۲)
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 اذهو « ةرّدَم اهضوع ذخأف + ةرهوج ذخأ ىلع ردق نمك ناك ‹ ينعي ال اميف لغتشاو

 . رمعلا نارسخ

 نسح نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : حيحصلا ثيدحلا يفو

 . « هينعي ال ام هكرت ءرملا مالساي

 ملكتأ الو . هتيفك امع لأسأ ال : لاق ؟ كتمكح نم غلب ام : ميكحلا نامقلل ليقو

 . ينينعي ال امب

 امم بجعتي لعجف « ًاعرد درسي وهو مالسلا هيلع دواد ىلع لخد هنأ يور دقو

 « مالسلا هيلع دواد غرف املف « كسمأف هتمكح هتعنمف « كلذ نع هلأسي نأ دارأف « ىأر

 . هلعاف

 سلاجم ركذك « يصاعملا يف مالكلا وهو « لطابلا يف ضوخلا : ةيناثلا ةفآلا

 . قاسفلا تاماقمو « رمخلا

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ةريره يبأ نعو . ةريثك لطابلا عاونأو

 . « برغملاو قرشملا نيب يب ام دعبأ رانلا يف اهب ُلزي ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ » : لاق

 3 هماحفاو هطلغ نايبل صخشلل “ةاحالملا ةرثك وهو ءارملاو لادجلا كلذ نم بيرفو

 . عفرتلا كلذ ىلع ثعابلاو

 كرت الاو هنم لبق ناف « باوصلا نيبيو « لوقلا نم ركنملا ركني نأ ناسنالل يغبنيف

 هجو الف . ايندلا رومأ يف ناك اذا, امأف « نيدلاب اقلعم رمألا ناك اذا, اذه « ةارامملا

 نم مظعأو 3 يصلوا د ىلع ثعابلا ربكلا رسکب ةفآلا هذه جالعو « هيف ةلداجملل

 . ءارملا ىلع دئاز رمأ اهنإف « ةموصخلا ءارملا

 دلألا هللا ىلا لاجرلا ضغبأ » : لاق هنأ ملسو هلآ هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 قح هل نم امأف « ملع ريغب وأ لطابلاب ةموصخلا اهب ينعن ةموصخلا هذهو . « مصحلا

 « بضغلا جيهتو ٠ ردصلا رغوت < اهنأل نكمأ امهم ةموصخلا نع () فدصي نأ ىلوألاف

 )١( هنعلو هحبق : يأ هللا هاحل : مهوقو < كاداع دقف كاحال نم : لثملا فو « هتعزان اذا : ءاحلو ةاحالم ةتيحال : لاقي .

 ) )۲ضرعي : فدصي . 1
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 . ضرعلا لوانت ىلا جرختو . دقحلا ثروتو

 1 عجسلا فلكتو 3 “قدشتلاب نوكي كلذو 3 مالكلا يف رعقتلا : ةثلاثلا ةفآلا

 يلا, مكضغبأ نا, » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةبلعث يبأ نعو

 . 2« 0 نوقهيفتملا نوقدشتملا "”نوراثرثلا ًاقالخأ مكيواسم ةمايقلا موي ينم مكدجبأو

 الو « طارفايريغ نم ريكذتلاو « بيطخلا ظافلأ عنصتلاو عجسلا ةهارك يف لخدي الو

 وحنو ظفللا ةقاشرو « اهقيوشتو < بولقلا كيرحت كلذ نم دوصقملا نأل « بارغاپ

 . كلذ

 يهنم مومذم هنإف 3 كلذ وحنو 2 ءاذبلاو بسلاو شحفلا : ةعبارلا ةفآلا

 . مؤللاو ثبخلا هردصمو « هنع

 . ¢ شحفتلا الو شحفلا بحي ال هللا ناف 3 شحفلاو مكايار» : ثيدحلا يفو

 ۽ حاف لك ىلع مارح ةنجلا و

 . « ءيذبلا الو شحافلا الو ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل » :رخآ ثيدح يفو

 تارابعلاب ةحبقتسملا رومألا نع ريبعتلا وه ءاذبلاو شحفلا نأ : ملعاو

 ريخلا لهأ نإف . هب قلعتي امو عامجلا ظافلأ يف كلذ نوكي ام رثكأو . ةحيرصلا

 . عضوملا اذه ريغ يف مالك هيف قبس دقو ءانغلا : تافآلا نمو

 . ًاقدص ناك اذا, هنع ىهني الف « هنم ريسيلا امأ « حازملا : ةسماخلا ةفآلا

 : لجرل لاق هناف « ًاقح الا,لوقي الو حزمي ناك ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا ناف

 ال هنايد : زوجعلل لاقو « « ةقانلا دلو ىلع كولماح انا, » : رخآل لاقو 3 « نينذألا اذ اي »

 : ةعقاولا] ًأراكبأ ٌَنُماَنْلَعَجَف » ًءاشن] َنُمانَْشنأ اإ ظ : أرق مث «زوجع ةنجلا لخدي

 ُه حصفتلل هقدش يولي نأ وهو )0(

 .. راذهم راثرث وهف « لجرلا رثرث : لاقي . هديدرتو مالكلا ةرثك : ةرئرثلا (۲)

 . همف هب ألم هنأك « ءالتمالا وهو « قهفلا : هلصأو < عطنتو هيف عسوت اذا, كلذو : همالك ىف قهيفتي نالف : ءارفلا لاق (")

 . ةئيذب ةأرملاو < ءايذبأ موق نم ناسللا ءيذب نالفو ٠ شحفلا : دملاب . ءاذبلا ير

 . ةعيف نبا فعضل فيعض هدانساو . ورمع نب هللا دبع ثيدح نم « ةيلحلا » يف ميعن وباو ايندلا يبا نبا هجرخا 2(
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 . « ؟ ضايب هينيع يف يذلا كجوز » : ىرخأل لاقو . 20[ -8

 : ءايشأ ةثالث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هحازم يف قفتا دقف

 . ًاقح هنوك : اهدحأ

 . لاجرلا ءافعض نم هبيدأت ىلا جاتحي نمو « نايبصلاو ءاسنلا عم هنوك : يناثلاو
 ردانلا مكح ناف « هيلع ماودلا ديري نم هب جتحي نأ يغبني الف « ًاردان هنوك : ثلاثلاو

 نأب جتحاو مهبعل ىلا رظني ًاراهنو ًاليل ةشبحلا عم راد ًاناسنا نأ ولو 3 مئادلا مكحك سيل

 ناكل « ةشبحلا ىلا رظنت نأ اهل نذأو ةشئاعل فقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 « راقولا طقسي هنأل , هنع يهنم هيلع ةموادملاو حازملا يف طارفالاف < « كلذ رودنل < ًاطلاغ

 هللا ىلص يبنلا حازم عون وحن نم 2 مدقت امك ريسيلا امأو ؛ داقحألاو نئاغضلا بجويو

 . سفن بيطو ًاطاسبنا هيف ناف < « ملسو هلاو هيلع

 راقتحالا : ةيرخسلا ىنعمو « ءازهتسالاو ةيرخسلا : ةسداسلا ةفآلا

 كلذ نوكي دقو « هنم كحضي هجو ىلع صئاقنلاو بويعلا ىلع هيبنتلاو 3 ةناهتسالاو

 يف هنم عونمم هلكو ءءاميإلاو ةراشالاب نوكي دقو . لوقلاو لعفلا يف ةاكاحملاب

 . ةنسلاو باتكلا يف هنع يهنلا درو « عرشلا

 ‹ نيميلاو لوقلا يف بذكلاو . دعولا فالخإو « رسلا ءاشفا : ةعباسلا ةفآلا
 كلذ ناف < برحلا يفو ‹ هتجوزل بذكلا نم هيف صخر ام الا 3 هنع يهنم كلذ لكو

 نا,حابم هيف وهف « بذكلاب الا هيلا لصوتلا نكمي ال دومحم دوصقم لك نأ هطباضو

 زرتحي نأ يغبنيف « بجاو وهف < ًابجاو دوصقملا ناك ناو 3 ع كحك

 ةحودنم ضيراعملا يف نا,ر» : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوقل « ضيراعملا حابتو

 5 ةجاحلا ريغ عم امأف « اهيلا ةجاحلا دنع ضيراعملا حلصت امناو . 206 بذكلا نع

 )١( لئامشلا » يف يذمرتلا هجرخا « )  ) 74١فيهض دنسب سنأ ثيدح نم « ءافولا » ف يزوجلا نبا هدنساو . السرم .
 . ءيشب هيلع ملكت الو هدنس ركذي ملو « حازملاو ةهاكفلا باتك يف راكب نب ريبزلل يقارعلا هازع ر

 هبذكو كورتم وهو ناقربزلا نب دواد هدنس ینو . ًاعوفرم نيصح نب نارمع ثيدح نم يدع نباو يقهيبلا هجرخأ )٣(

 ےمالكلا ضيراعم يف نإ » ظفلب نيصح نب نارمع ىلع ًافوقوم ( ۸۸١ ) « درفملا بدألا » يف يراخبلا هاور نكل . يدزألا
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 . بذكلا هبشت اهنأل ةهوركمف :

 ؟ اهتلعفأ : تلاقف « اهنع ماق دق هتقفاوف تتأ مث « ةرفش تذخأف « هتأرما تملعف

 : هنع هللا يضر لاقف « اهب كنجعبأل وأ نآرقلا نأرقتل « تلاق « ًائيش تلعف ام : لاقف

 عجاضملا نيرفاكلاب تلقثتسا اذا هشارف نع هبنج يفاجي' تيبي

 عقاو لاق ام نأ ثانقوم هب  انبولقف ىمعلا دعب ىدهلا انارأ

 . ىرصب تبذكو هللاب تنمآ : تلاق

 8 دجسملا يف هوبلطا 3 مهل يلوق : ةيراجلل لاق بلط اذا, يعخنلا ناكو

 اهبحاص هبشو « اهنع يهنلاب زيزعلا باتكلا درو دقو « ةبيغلا : ةنماثلا ةفآلا

 ش . ةتيملا لكآب

 1 « مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ, » : ثيدحلا يفو

 رشعم ايو : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يملسألا ةزرب يبأ نعو

 ‹ مهتاروع اوعبتت الو « نيملسملا اوباتغت ال : هبلق ناميالا لخدي ملو هناسلب نمآ نم

 . « هتيب فوج يفولو هحضفي هتروع هللا عبتت نمو هتروع هللا عبتت هيخأ ةروع عبتت نم هنإف

 ينزي دق لجرلا نا, . انزلا نم دشأ ةبيغلا ناف« ةبيغلاو مكايإ » : رخآ ثيدح يفو

 رفغي ال ةبيغلا بحاص ناو « هيلع هللا بوتيو بوتي مث « برشيو
 هل رفغي ىتح هل هللا

 . (٩ هبحاص

 .٠ سانلا بالك مادا, اهنإيف ¢ ةبيغلاو كايا : امهنع هللا يضر نيسحلا نب يلع لاقو

 . ةروهشم ةريثك كلذ يف راثآلاو ثيداحألاو

 يف ًاصقن ناك ءاوس « هغلب اذا, ههركي امب بئاغلا كاخأ ركذت نأ : ةبيغلا ىنعمو

 س ا ا م ا
لا ناملع يبأ قيرط نم ( ۸۸٤ ) ًاضيأ جرخأو . تاقث هلاجرو « بذكلا نع ةحودنم =

 يف امأ » : لاق رمع نع يدهن

 . لوقلاب ضيرعتلا نم ضارعم عمج اهفذحو ءايلا تابئاب ضراعملاو ضيراعملاو « بذكلا نم ملسملا يفكي ام ضيراعملا

و ريثك نب دابع هدنس يفو . ديعس يبأو رباج نع « خيبوتلا » يف خيشلا وباو « ةبيغلا مذ » يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ )0(
 وه

 . كورتم
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 5 كلذوحنو « رصقلاو ‹ لوطلاو ‹ عرقلاو ‹ لوحلاو . روعلاو 2٠ شمعلاك < هندب

 وحنو « سيسخ وأ « قساف وأ « يدنه وأ . يطبن هوبأ : كلوقك « هبسن يف وأ

 . كلذ

 . بايثلا خسو « مكلا عساو « ليذلا ليوط وه : كلوقك « هبوث يف وأ

 : لاق ةبيغلا نع لئس ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « كلذ ىلع ليلدلاو
 : لاق ؟ هللا لوسر اي لوقأ ام يخأ يف ناك نا, تيأرأ : لاق . « هركي امب كاخأ كركذ »

 . « هتهب دقف لوقت ام هيف نكي مل ناو .هتبتغا دقف لوقت ام كاخأ يف ناك نا, »

 مالكب ناك ءاوس < ةبيغلا ف لخاد وهف « مذلا دوصقم هنم مهفيام لك نأ : ملعاو
 7 نيناسللا دحأ ملقلا ناف 3 ملقلاب ةباتكلاو ةراشإلاو « زمغلاك « هريغب وأ

 ناسناي مهدنع ركذي نأ لثم « نيئارملا نيدهزتملا ةبيغ « ةبيغلا عاونأ حبقأو

 نوعمجي مهناإف « ةيفاعلا هللا لأسن وأ « ءايحلا ةلق نم هللاب ذوعن : نولوقي وأ . ماطحلا

 5 مهسفنأ حدمو روكذملا مذ نيب

 هللا بات « ةميظع ةفاب يلب دق نيكسملا كاذ : ناسنا, ركذ دنع مهدحأ لاق امبرو

 . هدصق يفخيو ءاعدلا رهظي وهف « هيلعو انيلع

 ركني نأ الا اهعامس مثا. نم صلختي الو . اهيف كيرش ةبيغلل عمتسملا نأ : ملعاو

 همزل ءرخآ مالكب مالكلا عطق وأ « مايقلا ىلع ردق ناو هبلقبف . فاحخ ناف « هناسلب

 . كلذ

 وهو نمؤم هدنع لذأ نم » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو

 4 8 ¢0 قئالخلا سو ؤر ىلع لجو زع هللا هلذأ هرصني نأ ردقي

 ًاكلم هللا ثعب « هبيعي قفانم نم ًانمؤم ىمح نم » : ملسو هلآو هيلع هللا یلص لاقو

 5 ديلا منهج ران نم ةمايقلا موي همحل يمحي

 )١( فيعض وهو ةعيه نبا هيفو . فينح نب لهس ثيدح نم يناربطلاو دمحأ هاور .

 فيعضو لوهجم هدنس يفو . ينهجلا دسأ نب ذاعم ثيدح نم ( 4887 ) دواد وبأ هجرخأ ةفز :
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 كعمس هزن كليو : : هل لاقف « رخآ يف عقي وهو لجر عم هالوم ةبتع نب رمع ىأرو

 رظن امنا ‹ لئاقلا كيرش عمتسملاف « هب لوقلا نع كسفن هزنت امك <  انخلا عامتسا نع

 امك اهدار اهب دعسل هيف يف هيفس ةملك تدر ولو  كئاعو يف هغرفأف هئاعو يف ام رش ىلا

 . اهلئاق اهب يقش

 اهجالع ركذو ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا نايب ىف لصف

 . ةريثكف ةبيغلا ىلع ثعبت يتلا بابسألا امأ

 ا ا ا ل ل ا

 ءاقفرلا ةلماجمو نارقألا ةقفاوم : e ا ببسلا

 وأ مهيلع ركنأ اذا هنأ اذه ىأر « ضارعألا يف نوهكفتي اوناك اذا, مهنا « مهتدعاسمو

ح نم كلذ ىريو مهدعاسيف « هنع او رفنو ه هولقثتسا مهمالك عطق
 . ةرشاعملا نس

 ‹ كيكر همهفو « لهاج نالف : اا يت تاس ثلاغلا

 . هنم ملعأ هنأ مهيريو « هسفن لضف كلذ نمض يف تبثي ؟ب نأ هضرغ . كلذ وحنو

قيل هيف حدقيف « مهماركاو هل مهبحو صخش ىلع سانلا ءانث يف دسحلا كلذكو
 دص

 . كلذ لاوز

 , ةاكاحملا ليبس ىلع هب سانلا كحضي امب هريغ ركذيف « لزهلاو بعللا : عبارلا

 . اذه نم هبسك نوكي سانلا ضعب ناي ىتح

 نأو « هتقمو ىلاعت هللا طخسل ضرعتم ةبيغلاب هنأ باتغملا ملعيلف « ةبيغلا جالع امأو

 « همصخ تائيس نم هيلا لقن تانسح هل نكي مل ناو « هيلا باتغملا ىلا لقنت هتانسح

 . ةبيغلاب هناسل قلطي مل كلذ رضحتسا نمف

 « اهحالصاب لغتشيو « هسفن بويع يف ركفتي نأ ةبيغلا هل تضرع اذا, يغبنيو

 : مهضعب لاق امك ‹ بيعموهو بيعي نأ يحتسيو

 روعأ وه نم سانلا بيعي فيكف هلثم كيف يذلاب ًاموق تبع نإف
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 ربكأ سانلاو هللا دنع كلذف مهيف سيل يذلاب ًاموق تبع ناو

 ثولي الو « هيلع هللا معن ىلع ركشلاب لغاشتيلف « بويعلا نم ميلس هنأ نظ ناو
 ال نأ يغبنيف « هل هريغ ةبيغب هسفنل ىضري ال امكو « ةبيغلا وهو بويعلا حبقأب هسفن
 . هسفن نم هريغل اهاضري

 نيقولخملا ىضر بلط نم ىلع بضغي ىلاعت هللا نأ ملعي نأب سالجلا ةقفاوم جلاعيو
 . يقاوبلا ةجلاعم اذه وحن ىلعو « هئاقفر ىلع بضغي نأ يغبني لب « هطخسب

 [نظلا ءوسب ةبيغلا لوصح يف] لصف

 . نيملسملاب نظلا ءوس كلذو . بلقلاب ةبيغلا لصحت دقو

 « ارش ملسملاب نظت نأ كل سيلف . بلقلا هيلا ليميو سفنلا هيلا, نكرت ام نظلاو
 ع هقيدصت ىلا كبلق لامف « لدع كلذب كربخأ ناف ليوأتلا لمتحي ال رمأ فشكنا اذارالاي
 نظلا نسحت نأ يغبني الف « ربخملاب نظلا تأسأ دق تنك هتبذكول كنأل ًاروذعم تنك
 ةمهتلا قرطتتف ؟ دسحو ةوادع امهنيب له « ثحبت نأ يغبني لب « رخآب هئيستو دحاوب
 هتاعارم يف ديزت نأ يغبنيف 3 ملسم ىلع ءوس رطاخ كل رطخ ىتمو « كلذ ببسب ذئنيح

 ةفيخ ءوسلا رطاخ كيلا يقلي الف « كنع هعفديو ناطيشلا طبغي كلذ ناف « ريخلاب هل وعدتو

 . ةاعارملاو ءاعدلاب كلاغتشا نم

 . رسلا يف هحصناف « ملسم ةوفه تققحت اذاو

 لب . نظلاب عنقي ال بلقلا ناف . سسجتلا نظلا ءوس تارمث نم نأ : ملعاو
 رتس كته ىلا لصوي هنأل . هنع يهنم كلذو . سسجتلاب لغتشيف قيقحتلا بلطي

 8 ملسملل ملسأ كبلق ناك <« كل فشكني ملولو 3 ملسملا

 ةبيغلا ةرافكو ةبيغلا يف ةصخرملا راذعألا نايب

 ال ء عرشلا يف حيحص ضرغوهو « ريغلا ءىواسم ركذ يف صخرملا نأ : ملعا
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 : رومأ وهو « ةبيغلا مثار عفدي كلذو « هب الإ, هيلا, لصوتلا نكمي

 . هقح يفوتسي نم ىلا هادعتسا اذا, ملاظلا ركذي نأ مولظملل ناف « ملظتلا : اهدحأ

 : حالصلا جاهنم ىلا ملاظلا درو « ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا يناثلا

 يف لوقت ام : لوقي نأ وهو . ضيرعتلا ىلوألاو « حابم نييعتلاف ٠ صالخلا يف يقيرط
 ؟ كلذ وحنو هوخأ وأ هوبأ هملظ لجر

 ملو حيحش لجر نايفس ابأ نا, : تلاق نيح دنه ثيدح نييعتلا ةحابا, ىلع ليلدلاو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا اهيلع ركني

 . قساف وأ عدتبم ىلا ددرتي ًاهقفتم ىرت نأ لثم « نيملسملا ريذحت : عبارلا رمألا
 . لاحلا هل فشكت نأ كلف . كلذ هيلا, ىدعتي نأ فاختو

 . يرتشملل كلذ ركذتف « قسفلا وأ ةقرسلا كدبع نم تفرع اذا, كلذكو

 دصق ىلع هفرعي ام ركذي نأ هل « ةنامألا عادياو جيوزتلا يف راشتسملا كلذكو

 . حيرصتلاب الا,رجزني ال هنأ ملع اذا, . ةعيقولا دصق ىلع ال « ريشتسملل حصنلا

 نم ىلع مٹا, الف ‹ شمعألاو « جرعألاك « بقلب ًافورعم نوكي نأ : سماخلا

 . ىلوأ ناك الدعم كلذ نع دجو ناو « هب هركذي

 . هب ركذي نأ فكنتسي الو « قسفلاب ًارهاجم نوكي نأ : سداسلا

 الف ءايحلا بابلج ىقلأ نم » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو
 1 ۾ هل ةبيغ

 الو ءال : لاق : ةبيغ هيف امب هل يركذ « هروجفب نلعملا رجافلا : نسحلل ليقو

 . ةمارك

 : نيتيانج ىنج دق باتغملا نأ ملعاف « ةبيغلا ةرافك امأو

 يف يقهيبلاو ١ « قالخألا ءىواسم » يف يطئارخلاو . ءافعضلا يف نابح نباو . لامعألا يف خيشلا وبأو يدع نبا هجرخأ )١(

 « كرتف هرخآب طلتخا حارجلا نب داور مهدنع هدنس ینو . ركاسع نباو < بيطخلاو . يمليدلاو « بعشلا هو « ننسلا »

 . يقارعلاو يقهيبلا ناظفاحلا اذه هثيدح فعض دقو . سانلا هيلع هعباتي ال هيوري ام ةماع : يدع نبا لاقو

 نفت



 ١ مدنلاو ةبوتلا كلذ ةرافكف ) هنع هاهن ام لعف ذا, « ىلاعت هللا قح ىلع 5 امهادحاي

 ءاج « لجرلا تغلب دق ةبيغلا تناك ناف « قولخملا مراحم ىلع : ةيناثلا ةيانجلاو

 5 هلعف ىلع مدنلا هل رهظأو 4 هلحتساو هيلا

 نم » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريرهوبأ ىور دقو
 سيلو ذخؤي نأ لبق هنم اهلحتسيلف هتأيلف . ضرع وأ لام نم « هيخأل ةملظم هدنع تناك

 نم ذخأ الاو 2 اذه اهيطعأف هتانسح نم ذخأ تانسح هل تناك ناف 3 رانيد الو مهرد هدنع

 . « هيلع يقلأف اذه تائيس

 هربخي الثل « هل رافغتسالا هلالحتسا ناكم لعج « لجرلا غلبت مل ةبيغلا تناك ناو
 .٠ هردص رغويف ¢ هملعي ال امب

 « هل رفغتسي نأ بيتغا نم ةرافك » : ثيدحلا يف درو دقو (0

 ناي كلذكو « ريخب هل وعدتو هيلع ينثت نأ كيخأ محل كلكأ ةرافك : دهاجم لاقو

 . تام دق ناك

 هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يفو « ةميمنلا : ناسللا تافا نم ةعساتلا ةفآلا

 . مامنلا وهو « تاتق ةنجلا لخدي ال » : لاق ملسو هلاو هيلع

 نأ لثم « ناسنا يف ناسنا لوق لقن ىلع بلاغلا يف قلطت ةميمنلا نأ : ملعاو
 هرکی ام فشك اهدح لب « اذهب ةصوصخم تسيلو « اذكو اذك نالف كيف لاق 9 لوقي

 وهف « هركذف هسفنل الام نفدي هآر ول ىتح . لامعألا وأ لاوقألا نم ناك ءاوس « هفشك
 لعفوأ « اذكو اذك نالف كيف لاق : هل لاقي نأ لثم « ةميمنلا هيلا, تلقن نم لكو . ةميمن

 : ءايشأ ةتس هيلعف « كلذ وحنو . اذك كقح يف

 . ةداهشلا دودرم قساف مامنلا نأل . لقانلا قدصي ال نأ : لوألا

 : هحصنيو كلذ نع هاهني نأ 8 يناثلا

 . هللا دنع ضيغب هنإف « هللا يف هضغبي نأ : ثلاثلا
 . ءوسلا بئاغلا هيخأب نظي ال نأ : عبارلا

 الو » : ىلاعت هلوقل . ثحبلاو سسجتلا ىلع هل يكح ام هلمحيال نأ : سماخلا

 . ثيدحلا عضي ناك : متاحوبأ لاقو . هوكرت : يراخبلا : لاق يشرقلا نمحرلا دبع نب ةسبنع هدنس يف .حصي ال ()
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 ريب ساما م
 :١3[. تارجحلا]# اوسسجت 5

 اذك تلقو « يف تعقو كنأ ينغلب : لجرل لاق كلملا دبع نب ناميلس نأ ىوريو

 لاقف « قداص ينربخأ يذلا نا : ناميلس لاقف . تلعف ام : لجرلا لاقف . اذكو

 . رهش يف رحاسلا دسفي ال ام ةعاس يف مامنلا دسفي : ريثك يبأ نب ىيحي لاقو

 ةميمنلا نم كيلا أربأ ينا : هالوم لاقف . دبعب مواس الجر نأ ىكح دقو

 كتأرما نإ : هالومل لوقي لعجف . هارتشاف < اهنم ءيرب تنأ « معن : لاقف « بذكلاو

 كيلع جوزتي نأ ديري كجوز نا : ةأرملل لوقيو . كلتقت نأ ديرت اهنإو « لعفتو يغبت

 يقلحاو ىسوملا يذخف « ىرستي الو جوزتي الف « كيلع هفطعأ نأ تدرأ ناف « ىرستيو

 موانتف بهذف : لاق . تمن اذا كلتقت نأ ديرت اهنا : جوزلل لاقو « مان اذا هقلح نم ةرعش

 اودعتساف اهلهأ ءاجف « اهلتقف اهديب ذخأف « هقلح نم ةرعش قلحتل ىسومب تءاجف . اه

 لك مالك لقنيو « نيداعتملا نيب ددرتي ىذلا نيناسللا ىذ مالك : ةرشاعلا ةفآلا

 ىلع ينثي وأ ‹ هرصني هنأ هدعي وأ « هقفاوي مالكب دحاو لك ملكيو .رخآلا ىلا دحاو

 . رخآلا دنع همذيو ههجو يف دحاولا

 . ( هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه يتأي يذلا نيهجولاوذ سانلا رش نا 08 ثيدحلا يفو

 ءارمألا ةارادم ىلا رطضا اذارامأف « كلذ ىلا رطضي مل نميف اذه نأ : ملعاو

 . زاج

 . مهنعلتل انبولق ناو « ماوقأ هوجو يف “”رشكنل انا : هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاق

 . هل زجي مل مهتقفاوم رهظي ال نأ ردق ىتمو

 : تافآ هلو . حدملا : ةرشع ةيداحلا ةفآلا

 دقف « حداملا تافا امأف . حودمملاب قلعتي ام : اهنمو « حداملاب قلعتي ام : اهنم

 5 ءادردلا يبأ نع « هحيحص » يف يراخبلا هقلع ربخلاو . مسبتلا : ريشكتلا )ع(
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 دقو . دهازو عرو هنا, : لوقي نأ لثم « هيلع عالطالل ليبس الو . هققحتي الام لوقي

 . مذي نأ يغبني نم حدمي دقو . بذكلا ىلا يهتنيف حدملا يف طرفي

 . 6 قسافلا حدم اذا بضغي ىلاعت هللا نايد» : ثيدح يف ىور دقو

 . هللا ىصعي نأ بحأ دقف « ءاقبلاب ملاظل اعد نم : نسحلا لاقو

 يبنلا لاق اذهلو . ناكلهم امهو < ًاباجعا وأ ًاربك هيف ثدحي هنإف 3 حودمملا امأو

 قنع تعطق « كليو » : الجر حدمي ًالجر عمس امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . روهشم وهو ثيدحلا . . « كبحاص

 سانلاو ةرّدلا هعمو ًادعاق هنع هللا يضر رمع ناك : لاق نسحلا نع انيور دقو

 هنع هللا يضر رمع اهعمسف « ةعيبر ديس اذه : لجر لاقف . دوراجلا لبقأ ذا, . هلوح

 ريمأ اي كلو يلام : لاقف « ةرّدلاب '” هقفخ هنم اند املف . دوراجلا اهعمسو « هلوح نمو

 ريخلاب هيلع ىنثأ اذا ناسنالا نألو . كنم "ءىطأطأ نأ تبيحأف ءيش اهنم كبلق طلاخي

 تعطق » : لاق اذهلو . لمعلا نع رتفيف . دوصقملا غلب دق هنأ نظو . هسفن نع يضر

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىنثأ دقف « سأب هب نكي مل تافآلا هذه نم حدملا ملس اذارامأف َ

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم امهريغو امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ىلع ملسو هلاو

 نع روتفلاو بجعلاو ربكلا ةفا نم زارتحالا ديدش نوكي نأ حودمملا ىلعو

 هنم فرعول حداملا نأ يف ركفتيو « هسفن فرعي نأ الا,تافآلا هذه نم وجني الو لمعلا

 . هحدم ام هسفن نم فرعی ام

 ينوفرعي ال ءالؤه نار مهللا : لاقف « هيلع ىنثأ نيحلاصلا نم ًالجر نأ يور دقو

 « نيدلا رومأ يف طبتري اميف مالكلا ىوحف يف أطخلا : ةرشع ةيناثلا ةفآلا

 ىح هبذك ىمعألا فلخ وبأ هدنس يفو . سنأ ثيدح نم « بعشلا » يف يقهيبلاو « تمصلا ه يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ 0)

 ١ . ثيدحلا ركنم : متاحوبأ لاقو « نيعم نب |

 . هبرض : اهرسكو ءافلا مضب  هقفخي هقفخ )2

(mmكنم اطأو كنم ضفخأ يأ  : 
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 نمف . ءاحصفلا ءاملعلا الا كلذب ظفللا ميوقت ىلع ردقي الو  ىلاعت هللاب قلعتي ايف ايس ال

 . هلهجل هنع هللا وفعي نكل ٠ للزلا نع همالك لخي مل « ةحاصف وأ ملع يف رصق

 : مكدحأ لقي ال » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور ام كلذ لاثم

 فطعلا يف نأل كلذو « «٠ تئش مث هللا ءاش ام . لقيل نكلو « تئشو هللا ءاش ام

 امهصعي نمو » : هلوق بيطخلا ىلع هراكنا, كلذ نم بيرقو « ةيوستو اكيرشت قلطملا
 . « هلوسرو هللا صعي نمو : لق » : لاقو « ىوغ دقف

 ديبع مكلك « « يتمأو يدبع : مكدحأ لقي ال » : مل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقو

 . « يتيراجو يمالغ « ء لقيل نكلو « هللا ءاما مكئاسن لكو « هللا

 الا ني ليغ رخ ا راجا لجرلل لجرلا لاق اذا : يعخنلا لاقو

 . ًاريزنخ هتقلخ ينتيأرأ وأ « ًارامح هتقلخ ينتيأرأ

 يف هاندروأ ام لمأت نمو ء هرصح نكمي الو « مالكلا يف ف لخدي امم هلاثمأو اذهف

 هللا ىلص هلوق رس فرعي كلذ دنعو « ملسي مل هناسل قلطأ اذا هنأ ملع « ناسللا تافآ

 قيرط ىلع يهو كلاهم تافآلا هذه نأل ء «اجن تمص نم » : ملسو هلآو هيلع

 . ملس تكس ناف ‹ ملكتملا

 [لجو زع هللا تافص نع لأست ال] لصف

 . همالكو ىلاعتو هناحبس هللا تافص نع مهلاؤس ماوعلا تافآ نمو

 ءاملعلا نم نوكت ملعلا يف كضوخب كنأ يماعلا ىلا ليخي ناطيشلا نأ : ملعا

 لاق . يردي ال وهو رفك وه امب ملكتي ىتح كلذ هيلا ببحي لازي الف . لضفلا لهأو

 قلخ هللا اذه : اولوقي ىتح . اولأسي نأ سانلا كشوي » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نع مهثحبو « تافآلا مظعأ ملعلا ضماوغ نع ماوعلا لاؤسف «؟هللا قلخ نمف « قلخلا

 ىلوألاف « ميلستلا مهيلع بجاولا ذا « مهحلصي امم ال مهدسفي امم تافصلا يناعم

 ‹ ثحب ريغ نم لوسرلا هب ءاج امل ميلستلا مث « نآرقلا هب درو امب ناميإلا يماعلاب

 ةدابعلاب هللا صخي نأ ملسملا ىلع بجي اذلو . هتينب ذخاؤم وه اك هظفلب ذخاؤم ءرملا نا ىلع ليلد ثيدحلا اذه ينو )١(
 8 كلذب هريغ هعم كرشي الو 3 ةناعتسالاو لكوتلاو ءاعدلاو
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 باودلا ةمئاس ثحبك 3 ملعلا رارسأ نع ثحبلاب مهلاغتشا ناف ¢ تادابعلاب مهلاغتشاو

 ٠ كلملا رارسأ نع

 دسحلاو دقحلاو بضغلا مذ باتك

 ىلا قرع بضغلا دنع هيف عزني ناسنالا نأو « رانلا نم ةلعش بضغلا نأ : ملعا

 ناف [١١؟ : فارعألا]# نيط نم ُهَنَمَلَخَو ران نم ينَْقَلَح 8: لاق ثيح « نيعللا ناطيشلا
 . بارطضالاو ةكرحلاو « لاعتشالاو يظلتلا رانلا نأشو « راقولاو نوكسلا نيطلا نأش

 ىلص يبنلا لوق بضغلا مذ ىلع لدي اممو . دسحلاو دقحلا : بضغلا جئاتن نمو

 هيلع ددرف . « بضغت ال » : لاق . ينصوأ : هل لاق يذلا لجرلل ملسو هلاو هيلع هللا

 . « بضغت ال » : لاق « ارارم

 « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس هنع هللا يضر رمع نبا نأ رخآ ثيدح يفو

 . « بضغت ال » : لاق ؟ لجو زع هللا بضغ نم يندعبي اذام

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتملا يفو

 دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنا, « ةَعرّصلاب ديدشلا سيل » : ملسو هلآو هيلع

 . « بضغلا

 ديسلا : لاق [۳۹ : نارمع لآ]4 ًاروُصَحَو ًادْيَّسَو : ىلاعت هلوق يف ةمركع نعو

 . هبضغ هبلغي الو بضغلا دنع هسفن كلمي ىذلا

 ًاناميا, هب دادزأ ًاملع ينملع : لاقف ةكئالملا نم ًاكلم يقل نينرقلا اذ نأ انيوروإ

 درف « بضغي نيح مدآ نبا ىلع نوكي ام ردقأ ناطيشلا ناف . بضغت ال : لاقءانيقيو

 ٠ كظح تأطخأ تلجع اذا كناف . ةلجعلاو كاياو « ةدؤتلاب هنكسو « مظكلاب بضغلا

 . ادينع ارابج نكت الو « ديعبلاو بيرقلل انيل الهس نكو

 « ةّدحلاو كايا, : ىسوم اي لاقف « مالسلا هيلع ىسومل ادب هللا هنعل سيلبا, نأ انيورو

 بصنأ مل يناف « ءاسنلاو كاياو « ةركلاب نايبصلا بعلي امك ديدحلا لجرلاب بعلأ يناف

 حيحشلا ىلع دسفأ يناف « حشلاو كاياو « ةأرماب هبصنأ خف نم يسفن يف تبثأ طق أخف

 . ةرخآلاو ايندلا ,
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 بضغلاو .. لسعلا ربصلا دسفي امك ناميالا دسفي.هناف . بضغلا اوقتا : لاقي ناكو

 . لقعلا ودع

 امك « ندبلا يلاعأ ىلا عفتريو « قورعلا يف رشتنيو . بلقلا مد هب يلغي ًاناروث بضغلا
 كلذ لكو 2 ةرشبلاو نيعلاو هجولا رمحي كلذلو «ردقلا يف يلغي يذلا ءاملا عفتري

 مدلا طسبني امناو « اهيف ام نول ةجاجزلا يكحت امك « مدلا ةرمح نم هءارو ام نول يكحي

 . هيلع ةردقلا رعشتساو هنود نم ىلع بضغ اذا

 ضابقنا هنم دلوت « ماقتنالا نم سأي هعم ناكو . هقوف نمم ردص بضغلا ناك ناف

 ناك ناو « نوللا رفصي كلذلو . ًانزح راصف . بلقلا فوج ىلا دلجلا رهاظ نم مدلا
 رفصيو رمحيف « طاسبناو ضابقنا نيب مدلا ددرت . هيف كشي ريظن نم بضغلا

 . بضخلا ةوقل توق وه ماقتنالاف . برطضيو

 . لادتعاو . طيرفتو « طارفاي : ثالث تاجرد ىلع بضغلا ةوق يف سانلاو

 . رايتخا الو ركف الو رظن كلذ عم ناسنالل

 دقف نمو « ةريغ الو هل ةيمح ال ىقبي هنأل . مومذم ًاضيأ ةوقلا هذه يف طيرفتلاو
 ىلع بضغلا طلستب متت امنا, ةضايرلا ذا « هسفن ةضاير نع زجع « ةيلكلاب بضغلا

 بضغلا دقفف . ةسيسخلا تاوهشلا ىلا ليملا دنع هسفن ىلع بضغيف « ةوهشلا

 . نيقيرطلا نيب طسولا بلطي نأ يغبنيف « مومذم

 ىلا ىدعت امبرو « ركفلا نداعم ىلع يطغيف « غامدلا ىلا عفتري بضغلا نأل . ةظعوم

 هغامد نوكيو . ههجو يف ايندلا دوستو « هنيعب یری ال ىتح هنيع ملظتف « سحلا نداعم

 ناكو « ناخدلاب ًالتماو . هرقتسم يمحو « هوج دوساف « ران هيف تمرضأ فهك لاثم ىلع

 بضعغلا داز امبرو <« غامدلاو بلقلاب لعفي كلذكف « رانلا ءافطا ىلع ردقي الو « ةروص

 جورخو « فارطألا يف ةدعرلا ةدشو « نوللا ريغت . رهاظلا يف بضغلا راثأ نمو
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 بضغلل ةجيهملا بابسالا نايب يف لصف
 . بضغلا جالع ركذو

 . اهبابسأ ةلازاو اهتدام مسحب ةلع لك جالع نأ تفرع دق

 ةلشو «. ردغلاو . ةداضملاو « ةارامملاو < حازملاو « بجعلا : هبابسأ نمف

 لباقي نأ يغبنيف « ًاعرش ةمومذم ةئيدر قالخأ هذهو « هاجلاو لاملا لوضف ىلع صرحلا

 . هبابسأ عطقو بضغلا داوم مسح ىلع دهتجيف « هداضي امب هذه نم دحاو لك

 : رومأب جلاعيف بضغلا جاه اذا, امأو

 « ملحلاو « وفعلاو « ظيغلا مظك لضف يف ةدراولا رابخألا يف ركفتي نأ : اهدحأ

 ًالجر نأ « امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم يراخبلا يف ءاج امك « « لامتحالاو

 انيطعت ام هللاو « باطخلا نبا اي : هل لاقف < هل نذآف « هنع هللا يضر رمع ىلع نذأتسا

 مقوي نأ نه ىتح « هنع هللا يضر رمع بضغف « لدعلاب اننيب مكحت الو « "0لزجلا
 هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق لجو زع هللا نا, نينمؤملا ريمأ اي : سيق نب رحلا لاقف . "هب

 اذه ناو ١144[ : فارعألا] «َنيلهاجلا َنَع ضرع فرعلاب رمأو وقعا ذم ط : ملسو
 دنع ًافاقو ناكو هيلع اهالت نيح هنع هللا يضر رمع اهزواج ام هللاوف . نيلهاجلا نم

 . لجو زع هللا باتك

 مظعأ يلع هللا ةردق : لوقي نأ وهو « ىلاعت هللا باقع هسفن فوخي نأ : يناثلا

 لجو زع هللا يضمي نأ نمآ مل « يبضغ هيف تيضمأ ولف « ناسنالا اذه ىلع يتردق نم

 ضعب يف ىلاعت هللا لاق دقو . وفعلا ىلا, نوكأ ام جوحأ انأف ةمايقلا موي يلع هبضغ
 نميف كقحمأ الو « بضغأ نيح كركذأ . بضغلا دنع ينركذا ! مدا نبا اي : بتكلا
 . قحمأ

 . ليزجو لزج ءاطع . لاقي . ةيطعلا نم ريثكلا : يأ )١(
 . هوؤسي أم هب لزني يأ (۲)
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 مده يف ودعلا ريمشتو « ماقتنالاو 3 ةوادعلا ةبقاع هسفن رذحي نأ : ثلاثلاو

 كلذ هسفن فوخيف « بئاصملا نعولخي ال ناسنالا ناف « هبئاصمب ةتامشلاو « هضارعأ

 د ا و كيس و ا ا

 هنيعي رمأ هيلع ريغتي نأ هروذحم نوكي نأ الاي « ضعب ىلع ظوظحلا ضعبل ميدقت هنأل

 . كلذ ىلع بائيف « ةرخآلا ىلع

 ذئنيح هبشي هنأو < , مدقت ام ىلع بضغلا دنع هتروص حبق يف ركفتي نأ : عبارلا

 يف ء ءاملعلاو ءايبنألا قالحأل اننا نوكي هنأو ¢ ىداعلا عبسلاو ¢ يراضلا بلكلا

 . مهب ءادتقالا ىلا هسفن ليمتل « ‹ مهتاداع

 ببس نوكي نأ لثم « ماقتنالا ىلا هوعدي يذلا ببسلا يف ركفتي نأ : سماخلا

 رغصو « ةناهملاو ةلذلاو « زجعلا ىلع كنم لمحي اذه نإ, : ناطيشلا هل لوقي نأ هبضغ

 الو « نآلا لامتحالا نم نيفنأت : ةسفنل لقيلف « سانلا نيعأ يف ًاريقح ريصتو « سفنلا

 نأ نم نيرذحتو « كنم مقتناو كديب اذه ذخأ اذا حاضتفالاو ةمايقلا موي يزخ نم نيفنأت

 ةكئالملا دنعو ىلاعت هللا دنع يرغصت نأ نم نيرذحت الو « سانلا نيعأ يف ىرغصت

 . نييبنلاو

 1 نم الا, موقي الف ¢ هللا ىلع هرجأ عقو نم مقيل 3 يدون اذا, ةمايقلا موي مئاقلا وه نوكي نأ '

 . هبلق ىلع هررقي نأ يغبني هلاثمأو اذهف « افع

 « ىلاعت هللا دارم قفو ىلع ىرج ءيش نم ناك امنا, هبضغ نأ ملعي نأ : سداسلا

 . بلقلاب قلعتي ام اذه « ىلاعت هللا دارم ىلع هدارم مدقي فيكف « هدارم قفو ىلع ال

 « سلج ًامئاق ناك ناو « لاحلا رييغتو « ذوعتلاو « نوكسلا هل يغبنيف « لمعلا امأو

 تدرو رومألا هذهف « بضغلا دنع ًاضيأ ءوضولاب انرمأ دقو « عجطضا ًاسلاج ناك ناو

 . ثيداحألا يف

 لئاو وبأ ىور امك . ثيدحلا يف اهنيب دقف . بضغلا دنع ءوضولا يف ةمكحلا امأ

 ماقف « ًاديدش ًابضغ بضغف « مالكب لجر هملكف . دمحم نب ةورع دنع انك : لاق

 لاق : لاق ةبحص هل تناكو  ةيطع يدج نع يبأ ينثدح : لاقف ءاج مث « ًاضو“

 قلخ ناطيشلا نإو « ناطيشلا نم بضغلا نإ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 . « ًاضوتيلف مكدحأ بضغ اذإف « ءاملاب رانلا أفطت امنإو « رانلا نم

 ضرألا نم برقيل كلذب رمأ امنا, نوكي نأ نكميف « عاجطضالاو سولجلا امأو
 أشني بضغلا نأل 2 هلذب عضاوتيل نوكي نأ نكميو « لذيف هلصأ ركذيف « قلخ اهنم يتلا

 . «٠ ضرألاب هدخ قصليلف « كلذ نم ًائيش دجو نم » : لاقو بضغلا

 « هبضغ ةدش بيبش ىأر املف طايسلاب اعدف « لجر ىلع يدهملا بضغ : ليقو
 امم دشأب هلل نبيضغت ال < نينمؤملا ريمأ اي : لاق « ءيشب اوملكتي ملف < سانلا قارطاو

 . هليبس اولخ : لاقف « هسفنل بضغ

 ظيغلا مظك يف 3 5

 ضرعم يف كلذ ركذف ١4[ : نارمع لآ]4ظيْعلا َنيمظاكلاو »© : ىلاعت هللا لاق
 . حدملا

 نأ ىلع رداق وهو أظيغ مظك نم » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعو
 3 « ءاش روحلا يأ نم هريخي ىتح قئالخلا سو ؤر ىلع هللا هاعد « هذفني

 فاخ نمو « هظيغ فشي مل هللا ىقتا نم : لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع يورو

 . نورت ام ريغ ناكل ةمايقلا موي الولو « ديري ام لعفي مل هللا

 ملحلا ف لصف

 امنا,» : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريرهوبأ ىور
 . كلل ملحتلاب ملحلاو 2 ملعتلاب ملعلا

 نملو نومُلَعُت نمل اونيل . ملحلاو ةنيكسلا ملعلا عم اوبلطاو « ملعلا اوبلطا »

 ىف يناربطلا هاور ةيواعم ثيدح نم دهاش هلو « نسح هدنسو 1717/١ « هخيرات » يف يداذغبلا بيطخلا هجرخأ 3(

 . دهاوشلا يف نسح هدنسو ۱۲۸/١ « عمجملا ه يف اك « ريبكلا »

 . فيعض وهو ناعدج نب ديز نب ىلع هدنس ینو « لوطم ثيدح نمض ( ۲۱۹۲ ) يذمرتلاو 51 / دمحا هجرخأ )0
 نم هوحنب دهاشو نيسحتلل لباق دنسب ۱۲۷/۹ « هخيرات » يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ هب ىوقتي رخآ قيرط هل نکل
 . مسي مل لجر هدنس فو ۱۲۸/١ ۲ عمجملا » يف امك « ريبكلا » يف يناربطلا هجرخأ ةيواعم ثيدح
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٩ مكيلع مكلهج َبلغيف « ءاملعلا ةربابج نم اونوكت الو « هنم َنومّلعَت
 . «

 هللا امهبحي نيقلخ كيف نا,» : سيق نب جشأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو ش

 . “"ةانألاو ملحلا : هلوسرو

 نأ يحتسأل ينا : لاقف ؟ هتبقاعول : هل ليقف « ًاديدش ًامالك ةيواعم لجر عمسأو

 . يتيعر نم دحأ بنذ نع يملح قيضي

 لعجف « هبجعي ملف قشمد لهأ نم خيش ىلا اهنم ثعبف , «"ًاعطن ةيواعم مسقو

 كرذنب فوأ : ةيواعم هل لاقف « هربخأف ةيواعم ىتأف « ةيواعم سأر برضي نأ ًانيمي هيلع

 . خيشلاب قفراو

 : لاق ؟ هذه لجر رسك نم : هل لاقف « هل ةاش لجر رسک دقو رذ يبأل مالغ ءاجو

 يقب ناك ناي : لاق هتلاقم نم غرف املف . تكاس وهو متاح نب يدع لجر متشو

 مل مهديسل اذه لوقت كوعمس ناي مهناف « يحلا بابش يتأي نأ لبق لقف ءيش كدنع

 . اوضري

 عفرف « هب رثعف مئان لجرب رمف « ةملظلا يف ةليل دجسملا زيزعلا دبع نب رمع لخدو
 امنا « هم : رمع لاقف ء سرحلا هب مهف ءال : رمع لاقف ؟ تنأ نونجمأ : لاقو هسأر

 . ال : تلقف ؟ نونجمأ ينلأس

 : لاقف « تكن رون هع نبا

 . فيعض دنسب ( نيملعتملا ةضاير » يف ينسلا نبا هاور : يقارعلا ظفاحلا لاق )1(

 . اهيف تامو ةرصبلا لزن . نيتحوتفم نيتلمهمب. يرصعلا ثراحلا نب ذئاع نب رذنملا : همساو . هبقل اذه (۲)

 . رظنتلاو قفرتلا : ةانألا (۳)

 )٤( يف ء ءاج ١ ميدألا نم طاسب كيرحتلابو حتفلابو رسكلاب عطنلا « سوماقلا :
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 . مهرد فلأب هل رمأو « هيلع 7 يي ا ا

 ا ل ا ل
 . كريغ

 قفرلاو وفعلا يف لصف

 وأ صاصق نم هنع يدؤتو . هطقستف ًاقح قحتست نأ وفعلا ىنعم نأ : ملعا
 4 ساشا نع َنيفاَعلاو » : ىلاعت هللا لاقو . مظكلاو ملحلا ريغ وهو « ةمارغ
 يفو 4٠[. :ىروشلا]مللا ىلع ُهُرْجأف َحَّلْصأَو اَمَع نمف :لاقو ١75[ :نارمع لآ]
 داز امو « لام نم ةقدص تصقن ام » : لاق « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا

 . « هللا هعفر الا, هلل دحأ عضاوت امو . ًأزع الاروفعب ًادبع هللا

 « ةبقع اي » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « رماع نب ةبقع نعو

 « كمرح نم يطعتو . كعطق نم لصت ؟ ةرخآلاو ايندلا لهأ قالخأ لضفأب كربخأ الأ

 . "9و كملظ نمع وفعتو

 نم الا, موقي الف ؟ هللا ىلع هرجأ عقو نم مقيل : ةمايقلا موي يداني ًايدانم نأ يورو

 هللا ناو : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 . « فنعلا ىلع يطعي ال ام هيلع يطعيو « قفرلا بحي قيفر

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع , اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 . « هلك رمألا يف قفرلا بحي لجو زع هللا ناي» : لاق هنأ ملسو هلآو

 5 « ريخلا مرحي قفرلا مرحي نم » رخآ ثيدح يفو

 . هصيمخب سيلف ًاملعم نكي مل ناف « ناملع هل عبرم دوسأ ءاسك : ةصيمخلا (1)
 . فيعض دانساب « بعشلا » يف يقهيبلاو « قالخألا مراكم » ىف يناربطلاو « ايندلا يبأ نبا هاور : يقارعلا ظفاحلا لاق (۲)
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 دسحلاو دقحلا يف باب

 نقتحاف « نطابلا ىلا عجر لاحلا يف يفشتلا نع زجعل مظك اذا, ظيغلا نأ : ملعا

 . ادقح راصف هيف

 ‹ بضغلا ةرمث دقحلاف ‹ هنم روفنلاو هلاقثتساو صخشلا ضغب ماود هتمالعو

 . دقحلا جئاتن نم دسحلاو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نعو

 . «٠0 ءاضغبلاو دسحلا مكلبق ممألا ءاد مكيلا, بد » : ملسو

 2. اوضغابت ال » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « نيحيحصلا » يفو

 . ًاناوخا هللا دابع اونوك ¢ اوربادت الو 3 اودساحت الو 3 اوعطاقت الو

 تانسحلا لكأي دسحلا نا, » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنع رخآ ثيدح يفو

 . « ”بطحلا رانلا لكأت امك

 , ةنجلا لهأ نم لجر «”جفلا اذه نم مكيلع علطي » : لاق هنأ رخآ ثيدح يفو

 ًاشغ يسفن يف نيملسملا نم دحأل دجأ ال ينا, : لاقف « هلمع نع لئسف « لجر علطف

 : « هاياي هللا هاطعأ ريخ ىلع ًادسح الو

 : لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأ انيورو

 . « يدابع نيب يتمسقب ضار ريغ « يئاضقل طخستم . يتمعن ودع دساحلا »

 E هنآل < ايندلا رمأ نم ءيش ىلع ًادحأ تدسح ام : نيريس نبا لاقو

 نم ناك ناو 3 ةنجلا ىلا ريصي وهو 3 ايندلا رمأ نم ءيش ىلع هدسحأ فيكف « ةنجلا

 . رانلا ىلا ريصي وهو « ايندلا رمأ نم ءيش ىلع هدسحأ فيكف « رانلا لهأ

 ن لاحلا هذه ىلا ينريص هنإف ¢ دسحلاو كايا : مالسلا هيلع حونل سیلبا, لاقو

 وبأ هوحنب هجرخأو « فيعض وهو طانحلا ىسيع يبأ نب ىسيع هدنس فو سنأ ثيدح نم ( 471١ ) هجام نبا هجرخا (۲)
 ( ۹۳(٤ ) دواد

 . جاجف عمجلاو . نيلبجلا نيب عساولا قيرطلا : حتفلاب جفلا (۳)
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 : ناتلاح اهيف كلف « ةمعن كيخأ ىلع معنأ اذا, ىلاعت هللا نأ : ملعاو

 . دسحلا وه اذهف « اهلاوز بحتو ةمعنلا كلت هركت نأ : امهادحا

 كسفنل يهتشت كنكلو « اهلاوز بحت الو اهدوجو هركت ال نأ : ةيناثلا ةلاحلاو

 . ةطبغ ىمسي اذهف « اهلثم

 : هللا همحر فنصملا لاق

 هفشك نم يل دب الو « يغبني اك اذه يف مالكلا ققح ًادحأ تيأر ام ينأ ملعاو : تلق

 : لوقأف

  اهسنج اهولعي نأ بحت ال يهف « ةعفرلا بح ىلع تلبج دق سفنلا نأ : ملعا

 زوكرم رمأ اذهو « يواستلا عقيل كلذ لاوز تبحأو < هتهركو اهيلع قش « اهيلع الع اذإف

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ‹ هنع هللا يضر ةريرهوبأ ىور دقو . عابطلا يف

 نم جرخملا ام مكثدحأسو دسحلاو ةريطلاو. نظلا : دحأ نهنموجني ال ثالث » : لاق

 . "00 غبت الف تدسح اذاو « ضماف تريطت اذاو « ققحت الف تننظ اذا, « كلذ

 اميف رظنلاب ةراتو « ايندلا يف دهزلاب ةراتو « ءاضقلاب ىضرلاب ةرات « دسحلا جالعو

 ام ىضتقمب لمعي الو كلذب ىلستيف « ةرخآلا باسحو ايندلا مومه نم معنلا كلتب قلعتي

 . هتلبج يف عضو ام هرضي مل كلذ لعف اذإف « قطني الو « ًالصأ سفنلا يف

 رثؤيف « هملع ىلع ًاملاعوأ « يبن نوكي ال نأ بجيف « هتوبن ىلع ًايبن دسحي نم امأف
 وأ ةرفاكلا سوفنلا الاي هيلع لبجت الو ‹ هل رذع ال اذهف « هنع لوزي وأ كلذ قزري ال نأ

 مثأي ال هنإف « هوكردي مل ام ىلع علطيو « هنارقأ قبسي نأ بحأ نارامأف « ةريرشلا

 دنع هظح ديزيل مهنع عافترالا بحأ لب ‹ مهنع مهدنع ام لاوز رثؤي مل هنإف « كلذب

 هللا لاق دقو . قبتسي نأ امهدحأ بحأف « امهالوم ةمدخ ىلإ نادبع قبتسا ول امك « هبر

 . ۲١[ : نيففطملا] «َنوُسفاَنَتُملا سَفانَتيْلَف كلذ يفو ط : ىلاعت

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع < امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 موقي وهف . نآرقلا لجو زع هللا هاتآ لجر : نيتنئا يف الا, دسح ال » : لاق هنأ ملسو هلاو

 بوقعي نب ىمومو . يرهزلا دمحم نب بوقعي هيفو « ةريره يبأ ثيدح نم « دسحلا مذ ١ باتك يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ )١(

 . روهمجلا |امههفعض يعمزلا
 . اوبغر : يأ . هيف اوسفانتو « مركلا يف ةارابملا هجو ىلع هيف تبغر اذا. : ًاسافنو < ةسفانم ءيشلا ىف تسفان لاقي (۲)

 امك



 . « راهنلا ءاناو ليللا ءاتآ قحلا يف هقفني وهف« ألام هللا هاتآ لجرو « راهنلا ءانآو ليللا ءانآ هب

 : بابسأ هل دسحلاو

 ‹ سفنلا ثبخو « ةسايرلا بحو . بجعلاو « ربكتلاو « ةوادعلا : اهدحأ

 « بابسألا نم ببسب ناسنا هاذا نم نإف . ءاضغبلاو ةوادعلا : اهدشأو « اهلخبو

 . دقحلا هسفن يف خسرو « هبلق هضغبأ . هضرغ يف هفلاخو

 هنظو < كلذب حرف ءالبلا نم هودع باصأ امهمف « ماقتنالاو يفشتلا يضتقي دقحلاو

 ةوادعلاو ضغبلا مزلي دسحلاف « كااذ هءاس ةمقن هتباصأ امهمو « هل ىلاعت هللا نم ةأفاكم

 ضعغبي نأ امأف « هسفن نم كلذ هركي نأو « يغبي ال نأ يقتلا ةياغ امناو « امهقرافي الو

 . نكمم ريغ اذهف « هتءاسمو هترسم هدنع ىوتسيف اناسناپ

 الو هيلع ربكتي نأ فاخيف « ةيالو وأ الام هئارظن ضعب بيصي نأ وهف « ربكلا امأو
 ناكو . هتاواسموأ هيلع هعفرت لمتحي الف « هنود كلذ باصأ نم نوكي نأو « هربكت قيطي

 : ىلاعت هللا لاق . كلذ نم ًابيرق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوتس !راقكلا نيس

 يف لاقو ١[ : فرخزلا] 4 ميظَع نيتيرقلا نم لُجَر ْىَلَع نآرقلا اَذَه لّ الون اوُلاَقَول
 : ىرخأ ةيآ يف لاقو [ه7 : ماعنألا]4 اني نم مهيلَع هللا َّنَم ءالُؤَهَأ 8 : نينمؤملا قح

 اذا مكر مكلثم ًارشب مطا ْنِئَلَو »: لاقو ٠[ : سي]4 انّلثم رشب ألا, منشأ ام

 مهلثم رشب ةلاسرلا ةبترب زوفي نأ نم اوفنأو اوبجعف [15 : نونمؤملا] « نو ٌرساَحل

 . مهودسحف

 نف يف ريظنلا ميدع نوكي نأ ديري يذلا لجرلا نأ هلاثمف « هاجلاو ةسايرلا بح امأو

 دحوأ هنأ نم « هب حدمي امب حرفلا هزفتساو ‹ ءانثلا بح هيلع بلغ اذا, « نونفلا نم

 بحأو كلذ هءاس « ملاعلا ىصقأ يف هل ريظنب عمس اذا, « هنف يف رهدلا ديرفو . رصعلا

 وأ « ةعانصوأ « ةدابعوأ « ةعاجش وأ « ملع يف هكراشي اهب يتلا ةمعنلا لاوز وأ « هتوم

 . دارفنالا ىوعدب ةسايرلا ضحمل الا كلذ سيلو « كلذ ريغوأ « ةورث

 نونمؤي الو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفرعم نو ركني دوهيلا ءاملع ناك دقو

 ةسائرب لغتشي ال نم سانلا نم دجت كنإف « هللا دابع ىلع اهحشو سفنلا ثبخ امأو
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 قش <« هب هيلع معنأ اميف ىلاعت هللا دابع نم دبع لاح نسح هدنع فصو اذاو . ربكت الو

 حرف « مهشيع صيغنتو < مهرابداو سانلا رومأ بارطضا هل فصو اذاو < كلذ هيلع
 كلذ نوذخأي مهنأك , هدابع ىلع هللا ةمعنب لخبيو « هريغل رابدإلا بحي ًادبأ وهف ۽ هب
 . هتنازخو هكلم نم

 لامب لخبي يذلا حيحشلاو . هسفن لامب لخبي نم ليخبلا : ءاملعلا ضعب لاق دقو
 اذهو « ةطبار الو ةوادع هنيبو مهنيب سيل نيذلا هدابع ىلع هللا ةمعنب لخبي اذهف « هريغ
 ببس هل سيل هنأل . ةديدش هتجلاعم اذهو « عبطلا ةءادرو سفنلا ثبخ الا, ببس هل سيل

 بابسأ هذهف « هتلازا, رسعيف « ةلبجلا ثبخ هببس لب « هتلازا, ىلع لمعيف « ضراع
 . دسحلا

 [دسحلا ةرثك ببس يف] لصف

 كلذ عقيو «٠ اهانركذ يتلا بابسألا مهنيب رثكت ماوقأ نيب دسحلا رثكي امنأ : ملعاو
 دراوت دساحتلا ببس نأل « معلا ينبو . ةوخإلاو . لاثمألاو . نارقألا نيب ًابلاغ
 . ضغابتلاو رفانتلا روثيف <« اهيف لصحي دصاقم ىلع ضارغألا

 « ملاعلا نود دباعلا دسحي دباعلاو . دباعلا نود ملاعلا دسحي ملاعلا ىرت كلذلو
 نوكي نأ الايزازبلا دسحي الو . فاكسإلا دسحي فاكسإلاو . رجاتلا دسحي رجاتلاو
 . رخآلا دصقم ريغ ءالؤه نم دحاو لك دصقم نأل « رخآ ببس

 « نيدعابتم عمجي ال دحاولا ضرغلاو . دحاو ضرغ ىلع محازتلا ةوادعلا لصأف
 ىلع هصرح دتشا نم الا ةدساحم امهنيب نوكي الو 3 نيدلب يف نيصخش نيب ةطبار ال ذا,

 . اهب رخافي يتلا ةلصخلا يف همهاسي نمم ملاعلا يف نم لك دسحي هنإف ,ماجلا

 امأو ٠ نيمحازتملا ىلع قيضت يتلا يه ايندلا ناف « ايندلا بح كلذ عيمج أشنمو

 « ءءايبنأو « هتكئالمو . ىلاعت هللا ةفرعم بحأ نم نإف « اهيف قيض الف . ةرخآلا
 ىلع قيضت ال ةفرعملا نأل « كلذ فرع اذا هريغ دسحي مل . هءامسو هضرأ توكلمو
 ال كلذلف « هريغ هتفرعمب حرفيو « ملاع فلأ فلأ فرعي دحاولا مولعملا لب « نيفراعلا

 ال عساو رحب وهو « هناحبس هللا ةفرعم مهدوصقم نأل « ةدساحم نيدلا ءاملع نيب نوكي

 نم هللا دنع ام لجأ نأل « هللا دنع اميف قيض الو « هللا دنع ةلزنملا مهضرغو « هيف قيض

 ىلع نيرظانلا ضعب قيضي الو . ةمحازم الو ةعنامم هيف سيلو . هئاقل ةذل ميعنلا
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 هاجلاو لاملا ملعلاب ءاملعلا دصق اذا هنأ الاي « مهترثكب سنألا ديزي لب « ضعب

 . اودساحت

 « ىرخأ دي نع لحتري مل ام ملي يف لحي ال لاملا نأ ءلاملاو ملعلا نيب قرفلاو

 « هبلق نع لحتري نأ ريغ نم هميلعتب هريغ بلق يف لحيو « ملاعلا بلق يف رقتسم ملعلاو
 نم ذلأ هدنع كلذ راص « هكلمو هتمظعو هللا لالج يف ركفلا هسفن دّوع نمف « هل ةياهن الو

 نم دحأل دسح هبلق يف نوكي الف « هيف ًامحازم الو هنع ًاعونمم نكي مل هنأل « ميعن لك

 يف الا, دسح ال هنأ تفرع دقف « هتذل نم صقني مل هتفرعم لثم فرعول هريغ نأل « قلخلا

 . لكلاب ءافولا نع قيضي دوصقم ىلع دراوتملا

 « راطقألا ةعساو اهنأل « ءامسلا ةنيز ىلايرظنلا ىلع نومحازتي سانلا ىرت ال اذهلو

 « هيف ةمحز ال ًاميعن بلطت نأ كسفن ىلع ًاقيفش تنك نا, كيلعف « راصبالا عيمجب ةيفاو
 الو « هتوكلم بئاجعو ىلاعت هللا ةفرعم يف الاءايندلا يف كلذ دجوي الو « ردكتت ال ةذلو

 دجت ملو « هناحبس هللا ةفرعم ىلا قاتشت ال تنك نإ « ًاضيأ ةفرعملا يف كلذ لاني

 دعب قوشلا نأل « لاجرلا نأش اذه امنا, « لجرب تسلف « كتبغر اهيف تفعضو « اهتذل

 نمو « بلطي مل قتشي مل نمو « قتشي مل فرعي مل نمو.فرعيمل قذي مل نمو « قوذلا

 . نيمورحملا نم يقب كردي مل نمو . كردي مل بلطي مل

 بولقلا ضارمأ ىوادت الو « بولقلل ةميظعلا ضارمألا نم دسحلا نأ : ملعاو

 ررض دسحلا نأ ةقيقح فرعت نأ وه دسحلا ضرمل عفانلا ملعلاو « لمعلاو ملعلاب الاي

 « هب عفتني لب « ايندلا يف الو نيدلا يف دوسحملا رضي ال هنأو « ايندلاو نيدلا يف كيلع

 ةنطفلا ىضتقم ناكل ثعبلاب نمؤت نكت ملولو . كدسحب دوسحملا نع لوزت ال ةمعنلاو

 تنأو فيكف « عفنلا مدع عم بلقلا ملأ نم هيف امل « دسحلا نم رذحت نأ ًالقاع تنك ناب

 . ةرخآلا يف باذعلا نم هيف ام ملعت

 كدسحب عفتني لب « ايندلا يف الو نيدلا يف هيلع ررض ال دوسحملا نأ : انلوق نايبو

 الو « هردق يذلا هلجأ ىلا مودت نأ دب ال ةمعن نم هل هللا هردق ام نأل « ايندلاو نيدلا يف

 . كتهج نم مؤلظم هنأل « هب عفتني لب « كلذب وه مثأي ال هنأل , ةرخآلا يف هيلع ررض
 . لعفلاو لوقلا ىلا دسحلا تجرخأ اذا اميس ال

 باذع الو « ءادعألا مغ قلخلا ضارغأ مهأ نم نأ وهف « ايندلا يف هتعفنم امأو

 . دسحلا نم هيف تنأ امم مظعأ
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 الا كلثم امف . كودعل قيدصوهو . كسفنل ودع كنأ تملع < انركذ ام تلمأت اذاف

 ىنميلا هتقدح ىلع رجحلا عجريو « هبيصي الف هلتقم بيصيل هودع ًارجح يمري نم لثمك
 هنيع ىلع رجحلا عجريف « لوألا نم دشأ رجحب هيمريو دوعيف « هبضغ ديزيف « اهعلقيف
 « هخدشيف هسأر ىلع رجحلا دوعيف « ةثلاثلا هيمريف « هظيغ دادزيف « اهيمعيف ىرخألا
 ران تدمخأ « اهيف ناسنالا ركفت اذإف « ةيملعلا ةيودألا هذهف . هنمكحضي ملاس هودعو

 . هبلق نم دسحلا

 ىلع هثعب اذإف « دسحلا هب رمأي ام ضيقن فلكتي نأ وهف . هيف عفانلا لمعلا امأو
 ءربكلا هلمح ناو « هيلع ءانثلاو . هل حدملا هسفن فلك . دوسحملا يف حدقلاو دقحلا
 . ماعنإلا يف ةدايز هسفن مزلأ « هنع ماعنإلا فك ىلع هثعب ناو « هل عضاوتلا هسفن مزلأ

 . ةيده هيلا, اودهأ « مهباتغا ًاصخش نأ مهغلب اذا, فلسلا نم ةعامج ناك دقو

 اذإ هنأ ملعي نأ اهبرش لهسي امبرو , ةرم اهنأ الإ « ًادج دسحلل ةعفان ةيودأ هذهف

 . ملعأ هللاو « يلكلا ءاودلا وه اذهو . نوكي ام درأف « ديرت ام لك نوكي ال ناك

 ايندلا مذ يف باب
 اهل لاثمألا برضو « اهيف ديهزتلاو « ايندلا بيعب زيزعلا نارقلا يف ةدراولا تايآلا

 َةَرْطَنَُملا ريطانقلاو َنينبلاو ءاّسَلا ّنم ِتاَوَهَّشلا بح سال نير : ىلاعت هلوقك« ةريثك
 دنع هللاو ايندا ةايحلا عام كلذ ثرَحلاو ماعنألاو ةَمْوَسُملا ليخلاو ةّضفلاو بَهذلا ّنم
 : هلوقو « ١4 - ٠١[ : نارمع لآ] ةيآلا  مُكل د نم ريب مُكَتتُوَأ لق * باَملا ُنْسُح
 ةايَحلا ُنَعَم اَمَنأإ © : هلوقو « ١88[ : نارمع لآ]# ٍروُرُعلا حام لا, اينّدلا ةايَحلا امو
 ايثدلا ةايَحلا امن اوُمّلْعا ل : هلوقو « [؟4 : سنوي] ةيآلا «ءاَمَّسلا نم هارن عامك ايتدلا

 اينَّدلا ةايَحلا عاام اَمَل كلذ لَك ناو لي : هلوقو ٠١[« : ديدحلا]4 ةنيزو وهلو ْبعَل

 ْنَع ئّلوَت نم نَع نضرعأَف » : هلوقو . ["0 : فرخزلا]4 َنيِقَتُملل كبَر دنع ةرخآلاو
 . ["* - 19 : مجنلا]4 معلا نم مُهُعلبَم كلذ » ايلا ٌةايَحلا الا, دري مل اًركذ

 لاق : لاق . دادش نب روسملا ةلاور نم « نيحيحصلا » يفف ‹ ثيداحألا امأو

 مكدحأ لعجي ام لثمك الا ةرخآلا يف ايندلا ام » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « ؟ عجرت مب رظنيلف « ميلا يف هعبصأ
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 . ملسم هاور « رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا » : رخآ ثيدح يفو

 رف ىهس وعب حا رح ي ًارفاك اهتم: قس انه ةضوحي ماج كلا نلع نامت ادل تناك لوي ا نو

 . هححصو ىذمرتلا هاور . « ءام ةبرش ٠

 . "'« اهنم هلل ناك ام الا,اهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا » : رخآ ثيدح يفو

 « هايند بحأ نم » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا نع « ىسوموبأ یورو

 . « ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثاف « هايندب رضأ هترخآ بحأ نمو « هترخآب رضأ

 ناق دعب امأ : هيف ًاليوط ًاباتك ايندلا مذ يف زيزعلا دبع نب رمع ىلا نسحلا بتكو

 ريمأ اي اهرذحاف « ةبوقع مدآ اهيلا لزنأ امناو « ماقم رادب تسيل نعظ راد ايندلا

 نم رقفتو « اهزعأ نم لذت « اهرقف اهيف ىنغلاو « اهكرت اهنم دازلا نإف « نينمؤملا
 ةلايخلا ةرارغلا رادلا هذه رذحاف « هفتح وهو هفرعي ال نم هلكأي مسلاك < « اهعمج

 ٠ نزحلاب بوشم اهرورس « اهل نوكت ام رذحا « اهيف نوكت ام ّرسأ نكو « ةعادخلا

 الشم اهل برضي ملو < ًاريخ اهنغ ربخي مل قلاختلا ناك ولف «ردكلاب بوشم اهوفضو

 « رجاز اهنع لجو زع هللا نم ءاج دقو فيكف « لفاغلا تهبنو « مئانلا تظقيأ دق تناكل

 . اهقلخ ذنم اهيلا رظن ام « نزو الو ردق هناحبس هللا دنع اهل امف « ظعاو اهيفو

 ال < E يل ا

 عفري وأ « ِ هقلاخ ضغبأ ام بحي نأ هركو « اهلبقي نأ ىبأف « ةضوعب حانج هللا دنع هصقني

 نظيفأ « ًارارتغا هئادعال اهطسبو < ًارايتخا نيحلاصلا نع هللا اهاوز « هكيلم عضو ام

 هلاو هيلع هللا ىلص دمحمب هللا عنص ام يسنو ؟ اهب مركأ هنأ اهيلع ردتقملا اهب رورغملا

 فخي ملف < ايندلا يف هل طسب سانلا نم دحأ ام هللاو « رجحلا هنطب ىلع دش نيح ملسو

 ملف دبع نع كسمأ امو « هيأر زجعو « هلقع صقن دق ناك الا, « هب ركم دق نوكي نأ

 . هيأر زجعو هلقع صقن دق ناك الا, . اهيف هل ريخ دق هنأ نظي

 . ايندلا ينعي « ءاملعلا بولق رحست اهنإف « ةراحسلا اوقتا : رانيد نب كلام لاقو

 ا ا و ا ا )0(

 هلو . نسح هدنسو « املعتم وأ املاعو « هالاو امو هللا ركذ الا, اهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا » ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم

 .٠ «طسوألا » يف يناربطلا دنع دوعسم نبا ثيدح نم دهاش

 5 مكاحلاو نابح نباو دمحأ هجرخأ عطقنم هنكل تاقث هلاجر )(
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 همانم يف ىأرف « مئان لجرك ايندلا تهبش : ديبع نب سنوي لاق : ايندلا ةلثمأ نمو

 . هبتنا كلذك وه امنيبف « بحي امو ههركيام

 . اوهبتنا اوتام اذاف « ماين سانلا : مهلوق اذه لثمو

 . هب اوحرفو هيلا اونكر امم ءيش مهيديأ يف سيلو توملاب نوهبتني مهنأ ىنعملاو

 لك نم اهيلع “ءامته زوجع ةروص يف ايندلا ىأر مالسلا هيلع ىسيع ناي : ليق

 مهلك وأ كنع تام مهلكف : لاق . مهيصحأ ال : تلاق ؟ تجوزت مك : اهل لاقف . ةنيز

 « نيقابلا كجاوزأل ًاسؤب : مالسلا هيلع ىسيع لاقف . تلتق مهلك لب : تلاق ؟ كقلط

 نونوكي الو « دحاو دعب ادحاو مهنيكلهت فيك « نيضاملا كجاوزأب نوربتعي ال فيك
 . رذح ىلع كنم

 زوجع ةروص يف ةمايقلا موي ايندلاب ىتؤي : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع يورو

 نوفرعت له :لاقيف. قلخلا ىلع فرشتف « اهقلخ هوشم « ةيداب اهباينأ ءاقرز "”ءاطمش
 ‹ اهيلع مترجاشت يتلا ايندلا هذه : لاقيف . هذه ةفرعم نم هللاب ذوعن : نولوقيف ؟ هذه

 ١ منهج يف فذقت مث < متررتغاو متضغابتو متدساحت اهبو « ماحرألا متعطاقت اهبو

 . اهعايشأو اهعابتأ اهب اوقحلأ : لوقيف ؟ يعايشأو يعابتأ نيا بر اي : يدانتف

 سانلاو « ةنيز لك نم اهيلع ةريبك ًازوجع مونلا يف تيأر : لاق « ءالعلا يبأ نعو
 امأ : تلاق ؟ كليو تنأ نم : تلقف . اهيلا, نو رظني « نوبجعتم اهيلع فوكع

 نار : تلاق . كرش نم هللاب ذوعأ : تلقف . ايندلا انأ : تلاق . ال : تلق ؟ ينفرعت

 . مهردلا ضغبأف يرش نم ذاعت نأ تببحأ

 :ءايدجتا ةقلخللا ةهوشم ًازوجع مونلا يف ايندلا تيأر : مهضعب لاقو

 : ثالث كلاوحأ نأ ملعاو : رخآ لاثم

 . دجوت نأ لبق يهو  ًائيش اهيف نكت مل لاح

 نإف . يدمرسلا ءاقبلا يف هل ةياهن ال ام ىلا كتوم ةعاس نم يهو « ىرخأ لاحو

 . مئادلا دولخلا وهو « رانلا وأ ةنجلا يف اما, « كندب نم اهجورخ دعب ًادوجو كسفنل

 رادقم ىلا رظناف « ايندلا يف كتايح مايأ يهو « ةطسوتم ةلاح نيتلاحلا نيتاه نيبو

 )١( ةيهادلا يهو « ءامص : ةخسن ىفو « نانسأ ا سيل .
 ) )۲هداوس طلاخي سأرلا رعش ضايب وأ « ضايبو داوس نم نينولب هفالتخا : رعشلا ف طمشلا .
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 . ايندلا رمع رادقم يف نيع ةفرط نم لقأ هنأ ملعت « نيتلاحلا ىلا هبسناو « كلذ

 ررض يف اهب همايأ تضقنا فيك لابي ملو . اهيلا, نكري مل نيعلا هذهب ايندلا ىأر نمو

 ىلع ةنبل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضي مل اذهلو « ةيهافرو ةعسوأ « قيضو

 ‹ بكارك ايندلا لثمو يلثم امنا, ؟ ايندللو يل ام » : لاقو . ةبصق ىلع ةبصق الو « ةنبل

 . « اهكرتو حار مث « ةرجش تحت ")لاق

 لثم اذه . اهورمعت الو اهو ربعاف « ةرطنق ايندلا : مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 ‹ ةرطنقلا لوأ ىلع لوألا نكرلا وه دهملاو « ةرخآلا ىلا ربعم ايندلا ةايحلا نايف < ‹ حضاو

 . ةرطنقلا رخا ىلع يناثلا نكرلا وه دحللاو

 قبي مل نم مهنمو « اهيثلث عطق نم سانلا نمو « ةرطنقلا فصن عطق نم سانلا نمو

 ىلع ينبي فقو نمف « روبعلا نم دب الف ناك امفيكو « اهنع لفاغ وهو ةدحاو ةوطخ الا, هل

 . قمحلاو لهجلا ةياغ يف وهف « اهيلع روبعلل ثحتسي وهو اهنيزيو ةرطنقلا

 ًاشطع دادزا « ًابرش دادزا املك « رحبلا ءام براش لثم « ايندلا بلاط لثم : ليقو

 ىلا مهب بهذيف « ايندلا مكيرأ ىتح اوقلطنا : هباحصأل لوقي فلسلا ضعب ناكو

 . مهنمسو مهلسعو مهجاجدو مهرامث ىلا اورظنا : لوقيف ةلبزم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب : لاق نسحلا نع يور : رخآ لاثم

 مل اذا, ىتح « ءاربغ ةزافم اوكلس موق لثمك ايندلا لثمو مكلثمو يلثم امنار» : لاق هنأ

 ينارهظ نيب اوقبو « رهظلا اورسخو دازلااوذفنأ. يقب ام وأ رثكأ اهنم اوكلس ام اوردي

 لجر مهيلع علط ذا, « كلذك مه امنيبف « ةكلهلاب اونقيأف « ةلومح الو داز ال « ةزافملا

 ‹ بيرق نم الاراذه ءاج امو « فيرب دهع بيرق اذه ناي : اولاقف « هسأر رطقي ةلح يف

 نار مكتيأرأ : لاق . ىرت ام ىلع : اولاق ؟ متنأ مالع « ءالؤه اي : لاق مهيلا ىهتنا املف

 : لاق . ENE اولاق ؟ نولمعت ام رضخ ضايرو « ءاور ءام ىلا مكتيده

 : لاق. ًائيش هنوصعي ال هللاب مهقيثاومو مهدوهع ه هوطعأف : لاق . هللاب مكقيئاومو مكدوهع

ySليحرلا « ءالؤه اي :  . 

 رثكأ لاقف. مکضایرک ت سیل ضایر ىلاو « مكئامك سيل ءام ىلا : لاق ؟ نيأ ىلا : اولاق

 . ةريهظلا يف مونلا يهو « ةلوليقلا نم )١(
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 تلاقو ؟ اذه نم ريخ شيعب عنصن امو « هدجن نل نأ اننظ ىتح اذه اندجو ام هللاو 0 موقلا

 مكقدص دقو ؟ هنوصعت ال هللاب مكقيئاومو مكدوهع لجرلا اذه اوطعت ملأ : ةليلق ةفئاط

 « مهتيقب فلختو « هعبتا نميف حارف : لاق . هرخآ يف مكنقدصيل هللاوف < هثيدح لوأ يف

 . ليتقو ريسأ نيب اوحبصأف « ودع لزنف

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 اي : لاقف هموق ىتأ لجر لثمك « هب هللا ينثعب ام لثمو يلثم امنا,» : ملسو هلآو هيلع هللا

 2 هموق نم ةفئاط هعاطأف < ءاجنلاف < نايرعلا ريذنلا انأو « ينيعب شيجلا تيأر ينا « موق

 5 مهناكم اوحبصأف 3 مهنم ةفئاط هتبذكو «اوجنف <« مهلهم ىلع اوقلطناو اوجلدأف

 ام عبتاو ينعاطأ نم لثم كلذف 2 مهحاتجاو مهكلهأف 2 مهناكم يف شيجلا مهحبصف

 . « قح نم هب تئج امب بذكو يناصع نم لثمو « هب تئج

 دومحملاو اهنم مومذملاو ايندلا ةقيقح نايب ىف لصف

 يتلا تادوجوملا هذه ىلا ةراشإلا نأ اودقتعاف ٠ ًاقلطم ايندلا مذ ريثك قلخ عمس دق
 . براشملاو معاطملا نم مهحلصي امع اوضرعأف 3 عفانملل تقلخ

 ًانظ « اهوعنم تقات املكف . اهحلصي ام ىلا سفنلا ناقوت عابطلا يف هللا عضو دقو
 . نيدهزتملا رثكأ اذه ىلعو . سفنلا قوقحب الهجو « دارملا دهزلا وه اذه نأ مهنم
 : لوقنف ةاباحم ريغ نم قحلاب عدصن نحنو « ملعلا ةلقل كلذ اولعف امناو

 امو ضرألا يهو . ظح اهيف . ناسنالل ةدوجوم نايعأ نع ةرابع ايندلا نأ : ملعا

 لكو . حكنمو برشمو معطمو سبلم اهيلع امو « يمدآلا نكسم ضرألا ناق . اهيلع
 ال امك . حلاصملا هذهب الا, ىقبي ال هنإف « لجو زع هللا ىلا رئاسلا هندب ةلحارل فلع كلذ

 هجولا ىلع هحلصي ام اهنم لوانت نمف « اهحلصي امب الا, جحلا قيرط يف ةقانلا ىقبت
 سيل هناف . مذلا يف عقو هرشلا فنتكي ةجاحلا قوف اهنم ذخأ نمو « حدم هب رومأملا
 ةرخآلا بلط نع لغشيو « ىذألا ىلا عفنلا نع جرخي هنأل . هجو ايندلا لوانت يف هرشلل
 اهيلع ريغيو « ءاملا اهل دريو « ةقانلا فلعي لبقأ نم ةباثمب ريصيو « دوصقملا توفيف

 2: ايندلا يبأ نبال يقارعلا هبسنو ١ لسرم وه )3(
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 وه عابسلل ةسيرف ةيدابلا يف ىقبي هناف « تراس دق ةقفرلا نأ ىسنيو « بايثلا ناولأ

 . هتقانو

 لوانتب الاريسلا ىلع ىوقت ال ةقانلا نأل . ةجاحلا لوانت يف ريصقتلل ًاضيأ هجو الو

 هيلا جاتحي ام ردق ايندلا نم ذخؤي نأ يهو . ىطسولا يه ميلسلا قيرطلاف « اهحلصي ام

 ءاضقو اهل نوع هيهتشت ام سفنلا ءاطعإ ناف . ىهتشم ناك ناو « كولسلل دازلا نم

 . اهقحل

 رفسلا يف هعم لمحيو « ماعطلا بيط نم تاقوأ يف لكأي يروثلا نايفس ناك دقو

 . جذولافلا

 اندجو اذا, : لوقيو « تاقوألا ضعب يف تابيطلا نم لكأي مهدأ نب ميهاربا ناكو

 : لاجرلا ربص انربص اندقف اذاو 3 لاجرلا لكأ انلكأ

 مهل ناك ام مهنإف « هتباحصو ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر ةريس يف رظنيلو

 . سفنلا قوقح يف طيرفت الو « ايندلا لوانت يف طارفا,

 اهميقي امو اهظفح اهظح يف ناك نإف . ىهتشملا يف سفنلا ظح حملتي نأ يغبنيو

 ةقلعتم تسيل ةوهش درحم اهظح ناك ناو .هنم اهعنمي الف . ريخلل اهطشنيو اهحلصيو

 : نوكي هيف دهزلاو « مومذم ظح كلذف ةروكذملا اهحلاصمب

 عمطلاو صرحلاو لخبلا مذ يف باب
 كلذ وحنو < ءاخسلاو ةعانقلا حدمو هحدمو لاملا مذو

 اماي ىنعملا كلذو . يمدآلا نم ىنعمل مذلا عقي لب هتاذل مذي ال لاملا نأ : ملعا

 وأ . ههجو ريغ يف هجارخا,وأ . هقح نع هسبح وأ « هّلح ريغ نم هلوانت وأ هصرح ةدش

 . [۲۸ : لافنالا] ةف مكدالوأو مكلاومأ امنإ » :ىلاعت هللا لاق اذهلو « هب ةرخافملا

 نابئذ ام » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « يذمرتلا ننس » يفو
 . « هنيدل فرشلاو لاملا ىلع ءرملا صرح نم امل دسفأب « منغ يف السرأ ناعئاج

 حوتفلا ىأر اذا هنع هللا يضر رمع ناكو . لاملا ةنتف نم نوفاخي فلسلا ناك دقو

 هدارأ رشل ركب يبأ نعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبن نع اذه هللا سبح ام : لوقيو يكبي
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 : هل ريخلا ةدارا رمع هاطعأو 3 امهب هللا

 نا هنإف 2 هذخأت الف هتيقر نسحت مل ناف « برقع مهردلا : ذاعم نب ىيحي لاقو

 : لاقو . هقح ىف هعضوو هّلح ْنِم هذخأ : لاق ؟ هتيقر ام : ليق . همس كلتق كغدل
 ذخؤي : لاق ؟ امه ام : ليق ؛ (ههلثمب قئالخلا عمست ال هتوم دنع هلام يف دبعلل ناتبيصم

 . هلك هنع لأسيو « هلك هنم

 لاملا حدم يف نايب

 حلاصم ىلا, لصوتلل ببس هنأل . حدمي نأ يغبني لب هتاذل مذي ال لاملا نأ انيب دق

 لوأ يف ىلاعت هللا لاق . يمدآلا ماوق وهو « ًاريخ ىلاعت هللا هامس دقو « ايندلاو نيدلا
 . [8 : ءاسنلا]#ًاَمايق مك هللا َلَعَج يلا مكلاومأ ة0ءاَهَفّسلا اوت الو »: ءاسنلا ةروس

  هلح نم لاملا عمج ديري ال نميف ريخ ال : هللا همحر بيسملا نب ديعس لاقو

 . هقح هنم يطعيو « همحر هب لصيو . سانلا نع ههجو هب فكي

 . نيدلا ىلع ًانوع ةعسلا نوري اوناك : يعيبسلا قاحساووبأ لاقو
 . نينمؤملا حالس اذه اننامز يف لاملا : نايفس لاقو

 « همس هلئاوغو.هدئاوفهقايرتف « قايرتو مس اهيف ةيح لثم لاملا نأ ؛ رمألا لصاحو

 . هريخ نم ردتسيو هرش نم زرتحي نأ هنكمأ « هلئاوغو هدئاوف فرع نمف

 : ةينيدو ةيويند ىلا مسقنتف « هدئاوف امأ

 : عاونأ ةثالث يف رصحنتف , ةينيدلا امأو

 يف اماو « داهجلاو جحلاك « ةدابع يف اما, « هسفن ىلع هقفني نأ : اهدحأ

 ‹ ةشيعملا تارو رض نم اهريغو نكسملاو سبلملاو معطملاك « ةدابعلا ىلع ةناعتسالا

 ىلا لصوتي ال امو 2 ةدابعلاو نيدلل بلقلا غرفتي مل © رسيتت مل اذا تاجاحلا هذه ناف

 دئاوفلا نم نيدلا ىلع ةناعتسالل ايندلا نم ةيافكلا ذخأف « ةدابع وهف « هب الا ةدابعلا

 ايندلا ظوظح نم كلذ ناف . ةجاحلا ىلع ةدايزلاو معنتلا اذه يف لخدي الو « ةينيدلا

 لاجرلا نم ةقفتلا عضومب لاهجلا : انه دارملاو . .لهاجلا : هيفسلاو . ةكرحلاو ةفخلا هلصأو < ملحلا دض : هفسلا (1)

 . نايبصلاو ءاسنلاو
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 : ماسقأ ةعبرأ وهو ¢ سانلا ىلا هفرصي ام يناثلا عونلا

 . ةروهشم ةريثك اهلئاضفو « ةقدصلا : اهدحأ

 ةفايض يف فارشألاو ءاينغالا ىلا لاملا فرص اهب ينعنو « ةءورملا : يناثلا مسقلا

 ناوحإلا دبعلا بستكي هب ذا « ةينيدلا دئاوفلا نم اذهو « كلذ وحنو ةناعاو ةيدهو

 . ءاقدصألاو

 0)0بلثو ٠ ءارعشلا وجه عفدل لاملا لذب وحن ضرعلا ةياقو : ثلاثلا مسقلا

 هللا ىلص يبنلا ناف « ةينيدلا دئاوفلا نم وهف « مهرش فكو < مهتنسلأ عطقو « ءاهفسلا

 عنمي هنأل اذهو . ¢7 ةقدص وهف هضرع هب لجرلا یقو امو » 8 لاق ملسو هلاو هيلع

 ماقتنالا يف لمحت يتلا ةوادعلا نم همالك ريثي امم زرحيو « ةبيغلا ةيصعم نم باتغملا

 . ةعيرشلا دودح ةزواجم ىلع

 اهيلا جاتحي يتلا لامعألا ناف « مادختسالا ىلع ًارجأ هيطعي ام : عبارلا مسقلا

 ةرخآلا كولس هيلع رذعتو « هتاقوأ تعاض هسفنب اهالوتولو « ةريثك اهبابسأ ةنهمل ناسنالا

 ىلوتي نا ىلا رقتفي هل لام ال نمو . كلاسلا تاماقم ىلعأ امه نيذللا ركذلاو ركفلاب

 ناف « كضرغ كلذب لصحيو « كريغ هب موقي نأ روصتي ام لكف « هسفنب هسفن ةمدخ

 لمعلاو ملعلا نم كريغ هب موقي ال امب لغاشتلا ىلا كجايتحا نأل « نبغ هب كلغاشت

 . دشأ ركفلاو ركذلاو

 « ًاماع ًاريخ هب لصحي نكل « نيعم ىلا ناسنإلا هفرصي ال ام : ثلاثلا عونلا

 3 نيدلا يف لاملا دئاوف ةلمج هذهف 2 ةدب ؤملا فوقولاو . رطانقلاو ‹ دجاسملا ءانبك

 .رقفلا ةراقحو « لاؤسلا لذ نم صالخالا نم « ةلجاعلا ظوظحلاب قلعتي ام ىوس

 . راقولاو . بولقلا يف ةماركلاو «قلخلا نيب زعلاو

 : ةيويندو ةينيد ىلا ًاضيأ مسقنتف « هتافآو لاملا لئاوغ امأو

 : ثتائف ثالثف ةينيدلا امأ

 « ةيصعملا ىلع ةردقلا رعشتسا نم نأل « ًابلاغ يصاعملا ىلا رجي هنأ : ىلوألا

 . هصقنتو هيف لافو بيعلاب حرصو هباعو همال اذار : ًابلث ماللا رسكب هبلثي : هبلث : لاقي 0(

 يف لاقو « هوفعض ديمحلا دبع : هلوقب هدر يبهذلا نكل . هححصو . رباج ثيدح نم « كردتسملا » يف مكاحلا هجرخأ )™

 يو : لاقو . ىلعي يبأ ىلا هبسنو « رباج ثيدح نم ٠۳١/۴ « عمجملا » يف يمثيملا هدروأو , ًادج بيرغ : « نازيملا و

 . فيعض وهو تلصلا نب روسم هدانسإ
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 . اهيلا هتيعاد تثعبنا

 نم ناسنإلا سئي ىتمو < يصاعملا ىلا هتيعاد كرحي ةردقلا نم عون لاملاو

 1 اهيلا, هتيعاد كرحتت مل ¢ ةيصعملا

 ربص ناو . كله يهتشي.ام محتقا نا, ةردقلا بحاصف < دجت ال نأ ةمصعلا نمو
 . ءارضلا ةنتف نم مظعأ ءارسلا ةنتفو « ةردقلا عم ربصلا ةاناعم يف ةدش يقل

 ربصي الف « ًافلاو ةداع هل ريصت ىتح . تاحابملا يف معنتلا ىلا كرحي هنأ : ةيناثلا
 ىقرتيو « تاهبشلا محتقيف . ةهبش هيف بسكب الاءاهتمادتسا ىلع ردقي مل امبرو « اهنع
 ملسي مل مهطلاخ اذاو « سانلا طلاخ هلام رثك نم نأل . قافنلاو ةنهادملا نم تافا ىلا
 . لاملا حالصا ىلا ةجاحلا نم كلذ لكو « ةبيغو دسحو ةوادعو قافن نم

 اذهو « ىلاعت هللا ركذ نع هلام هيهلي نأ وهو . دحأ اهنع كفني ال يتلا يهو : ةثلاثلا
 « هتمظعو هلالج يف ريكفتلاو . ىلاعت هللا ركذ تادابعلا لصأ نإف . لاضعلا ءادلا وه

 مهتبساحمو نيحالفلا ةموصخ يف ًاركفتم حبصيو يسمي ةعيضلا بحاصو
 جارخلا ىف ناطلسلا ناوعأو « ءاملاو دودحلا يف هئاكرش ةعزانم يف ركفتيو . مهتنايخو

 9 كلذوحنو ةرامعلا يف ريصقتلا ىلع ءارجالاو

 « لمعلا يف هريصقتو « هكيرش ةنايخ يف ًاركفتم حبصيو يسمي ةراجتلا بحاصو

 . لاملا هعيضتو

 ةيفيك يف ركفي زونكملا عومجملا لاملا بحاص ىتح < لاملا فانصأ رئاس اذكو

 . هيلع فوخلا يفو 2 هظفح

 بابرأ هيساقي ام ىوس اذهو . كلذ عيمج نم ةمالس يف وهف مويب موي توق هل نمو
 4 بعتلاو مغلاو مهلاو نزحلاو فوخلا نم « ايندلا يف لاومألا

 كلذ ادع امو « تاريخلا ىلا يقابلا فرصو « هنم توقلا ذخأ لاملا قايرت ًاذإف
 0 تافآو مومس
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 سأيلاو ةعانقلا حدمو عمطلاو صرحلا مذ نايب

 نع عمطلا عطقنم « ًاعناق نوكي نأ ريقفلل يغبني نكلو « دومحم رقفلا نأ : ملعاو

 الو . ناك فيك لاملا باستكا ىلع صيرح الو < مهيديأ يف ام ىلا تفتلم ريغ « قلخلا

 . سبلملاو معطملا نم ةرورضلا ردقب عنقي نأب الا, كلذ هنكمي

سر نأ « هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نع « ملسم حيحص » يف يور دقو
 هللا لو

 امب هللا هعنقو < ًافافك قزرو « ملسأ نم حلفأ دقو : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . « هاتآ

 « هديدش نم هنيل هلك شيعلا انبرج دق : مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس لاقو

 . هاندأ هنم يفكي هاندجوف

 : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر رباج ثيدح يفو

 . 250( دفني ال لام ةعانقلا »

 . لجو زع هللا هقزر امب عنقو

 . ةعانقلاب تفحتلا امزعلا وخأ تنأ : ءامكحلا ضعب أرقو

 اهيأ » : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن دقف « صرحلا امأ

 « هل بتك ام الا, دبعلل سيل هنإف « بلطلا يف اولمجأ « سانلا

 . « سانلا يديأ يف امم َسأيلا عمجا » : لاقف عمطلا نع ىهنو

 ليق ولو ‹ رودقملا يف كشلا : لاق ؟ كوبأ نم : عمطلل ليق ول : مهضعب لاقو

 . نامرحلا : لاق ؟ كتياغ ام : هل ليق ولو « لذلا باستكا : لاق ؟ كتفرح ام : هل

 . ريقفلا زعي سأيلاو « ريمألا لذي عمطلا : ليقو

٠ 
 يبهذلا ظفاحلا لاق . سنأ نع يعاضقلا اذكو « رباج نع ىركسعلاو يناربطلا هاور : « ءافخلا فشك » يف لاق

)١( 
 ًاريثك هاو هدانسا .

  (2هجام نبا هجرخأ ) ١/ ) 411بويأ يبأ ثيدح نم ١ < لوهج : « تاقبطلا » يف يبهذلا لاق ريبج نب نامثع هدنس یو .
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 عمطلاو صرحلا جالع نايب

 ةعانقلا ةفص هب بستكت ىذلا ءاودلاو

 : ناكرأ ةثالث نم بكرم ءاودلا اذه نأ ملعا

 : رومأ ةسمخ كلذ عومجمو 3 لمعلاو 3 ملعلاو . ربصلا

 نأ يغبنيف ةعانقلا دارأ نمف . قافنإلا يف قفرلاو « ةشيعملا يف داصتقالا : لوالا

 « لايع هل ناك ناو « كلذ ىلع هسفن نطويو . دحاو بوثو « مادإلا نم ليلقو . ناك

 . ردقلا اذه ىلا دحاو لك دريف

 : رخآ ثيدح يفو 0( دصتقا نم لاع ام » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 يف ىلاعت هللا ةيشخ : تايجنم ثالث » : رخآ ثيدح يفو . "”( شيعلا فصن ريبدتلا »

 . 0 بضعغلاو ىضرلا يف لدعلاو ‹ رقفلاو ىنغلا يف دصقلاو 3 ةينالعلاو رسلا

 لجأل بارطضالا ديدش نوكي الف « هيفكي ام لاحلا يف هل رسيت اذا : يناثلا

 نأ ملعيلو « هيتأي نأ دب ال هقزر نأب نيقيلاو « لمألا رصق كلذ ىلع هنيعيو لبقتسملا

 . رقفلا هدعي ناطيشلا

 اهقزر امکتست د ىتح تومت سفن نم سيل هنأ « يعور يف ثفن سدقلا حور نار »

 هوبلطت نأ قزرلا ءاطبتسا مكنلمحي الو . بلطلا يف اولمجأو هللا اوقتاف . اهلجأو
 . « هتعاطب الاي هللا دنع كردي ال هناف « لجو زع هللا يصاعمب

 يف ناف « هبلق برطضي نأ يغبني الف « هنم قزرلا رظتني ناك باب هنع دسنا اذاو
 1 "”( بستحي ال ثيح نم الا, نمؤملا هدبع قزري نأ هللا ىبأ » : ثيدحلا

 نم صرحلاو عمطلا يف امو « ءانغتسالا زع نم ةعانقلا يف ام فرعي نأ : ثلاثلا
 . لذلا

 . فيعض |مهالكو . سابع نبا ثيدح نمو . دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلاو دمحا هاور : يقارعلا لاق 20(

 . نيعم نبا هقثوو ليقعلا هلهج ىسيع نب دالخ هيفو « سنأ ثيدح نم « سودرفلا دنسم » يف يمليدلا هاور (۲)

 ٠ ةرم اب فيعض : يقهيبلا لاقو , ادج فيعض وهو . دشار نب رمع ةياور نم ةريره يبأ ثيدح نم يمليدلا هجرخأ )۳(

 . هاو دانساب يلع ثيدح نم « ءافعضلا » يف نابح نبا هاورو . « تاعوضوملا » ىف يزوجلا نبا هدروأو
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 باوث نم هل لصحي ام عم « لوضفلاو تاهبتشملا نع ربصلا الا, ةعانقلا يف سيلو

 . ناميإلا صقان « لقعلا كيكر وهف « هتوهش نع هسفن َّزع رثؤي مل نمو « ةرخآلا

 5 مهنم ىقمحلاو سانلا لذارأو ىراصنلاو دوهيلا معنت يف هركفت رثكي نأ : عبارلا

 علاطيو 3 مهثيداحأ 00 2 يل 0 ءايبنألا درحا ىلا رظني 5

 أ يهبل لاب مه ۵ا نو ما سم ها ل

 هنم "”ًادافس رثكأ روفصعلاف ءطولاب معنت ناو < هنم ًالكأ

 « لاملا تافآ يف انركذ أمك « رطخلا نم لاملا عمج يف ام مهمي نأ : سماخلا

 هقوف نم ىلاو « ايندلا يف هنود نم ىلا ًادبأ رظني نأب كلذ متيو ‹ رقفلا باوث ىلا رظنيو

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم ةياور نم ثيدحلا يف ءاج امك « نيدلا يف

 ال نأ ردجأ هناف « « مكقوف وه نم ىلا اورظنت الو « مكنم لفسأ وه نم ىلا اورظنا » : لاق

 . « مكيلع هللا ةمعن اوردزت

 لئالق ماي ايندلا يف هربص ةياغ نأ ملعي نأو . لمألا رصقو ربصلا : زمألا دامع

 . ءافشلا نم وجري امل ءاودلا ةرارم ىلع ربصي يذلا ضيرملاك نوكيف « مئاد عتمتل

 [لاملا دقف نمل ةعانقلا مو زل ىف] لصف

 1 لمعتسي نأ هدجو نملو « انركذ امك ةعانقلا لمعتسي نأ لاملا دقف نمل يغبني

 لوصأ نم لصأ وهو ¢ ءايبنألا قالخأ ءاخسلا ناف ¢ فورعملا عانطصاو راثيولاو ءاخسلا

 7 . ةاجنلا

 ليربج لاق » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو

 ءاخسلا الا هحلصي نلو 3 يسفنل هتيضترا نيد مالسإلا . لجو زع هللا لاق : مالسلا هيلع

 „¢ هومتبحص ام امهب هومركأف 3 قلخلا نسحو

 ملسو هلاو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر سابع نبا نع : رخآ ثيدح يفو

 )١( اوزن يأ .
 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو « فيعض دنسب « قلخلا نسحو » هلوق نود « داجتسملا يف ينطق رادلا هاور : يقارعلا لاق )غ3

 ةورع نع يرهزلا نع يعازوألا نع رفّسلا نب فسوي نع ةيقب ةياور نم يدع نبا ةدايزلا هذهم هركذو « « تاعوضوملا
« 

 . فيعض فسويو « ةشئاع نع
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 . ٩١ رثع املك هديب ذخا هللا نإف . يخسلا بونذ نع اوفاجت » : لاق

 . 20( ءاخسلا ىلع الار هللا يلو لبج امو « ءايخسألا راد ةنجلا » : رخا ثيدح يفو

 يتمأ ءالدب نار » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو
 .ردصلا ةمالسو « سفنلا ءاخلسب اهولخد نكلو 3 مايصب الو ةدابعب ةنجلا اولخدي مل

 . «٠ نيملسملل حصنلاو

 . « ءوسلا e . فورعملا عانطصاب مكيلع » : رخا ثيدح يفو

 رارحألا يرتشي ثي ال فيك « هلامب كيلامملا يرتشي نمم تبجع : كامسلا نبا لاقو

 ! ؟ هفورعمب

 : ءايخسألا تاياكح نمو

 حيرلا نم ريخلاب دوجأ ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حص دق

 « نيلبج نيب منغ هاطعأف « هلأس الجر نأو . ال : : لاقف طق ائيش لكس ام هنأو . ةلسرملا

 ىشخي ال نم ءاطع يطعي ًادمحم ناف « اوملسأ : موق اي : لاقف « هموق لجرلا ىتأف

 . رقفلا
 ىلا جرخف « مهرد فلأ نوسمخ امهنع هللا يضر ةحلط ىلع نامثعل ناك : ليقو

 ةنوعم دمحم ابأ اي كل وه : لاقف . هضبقاف كلام أيهت دق : ةحلط هل لاقف . دجسملا

 . كتءورم ىلع

 ام ٠ محرلا هذه ناي : لاقف < محرب هيلا فرعتو )2 هلأسف 3 ةحلط ىلا يبارعأ ءاجو

 : مهرد فلأ ةئامثالث هاطعأف . كلبق دحأ اهب ينلأس

 . اهعرد عقرت يهو . ًافلأ نيعبس مسقت اهنع هللا يضر ةشئاع تيأر : ةورع لاقو

 « ميلس يبأ نبا ثيل هيفو « هتلز يخسلا اوليقأ » : لاقو « قالخألا مراكم » يف يطئارخلاو «طسوألا» يف يناربطلا هاور )1(

 يف يزوجلا نبا هاورو . فيعض دانساب هوحن دوعسم نبا ثيدح نم ميعن وبأو هيف يناربطلا دازو . فيعض وهو

 . ينطقرادلا قيرط نم « تاعوضوم لا »

 هاور هقيرط نمو . حصي ال : ينطقرادلا لاق . يطئارخلاو « داجتسملا » يف ينطقرادلاو يدع نبا هاور : يقارعلا لاق قفز

 . ردحج ىوس هتفأ ام . ركنم ثيدح : يبهذلا لاقو « تاعوضوملا » يف يزوجلا نبا
 نب دمحم هيفو « سنأ ثيدح نم « قالخألا مراكم » يف لال نب ركب وبأو . داجتسملا يف ينطقرادلا هاور : يقارعلا لاق )۳(

 یورو ‹ ثيدحلا ركنم فيعض هنا : « نازيملا » یو . ريكانم هل ىدع نبا دروأ . ىرونيدلا كرابملا نب زيزعلا دبع

 . هيف ملكتم . ىرملا حلاص هيفو . هوحن ديعس يبأ ثيدح نم « قالخالا مراكم » يف يطئارخلا

١ 



 اي : تلاق تسمأ املف « سانلا نيب فلأ ةئامو نينامث موي يف تمسق اهنأ يورو

 اميف تعطتسا امأ : ةرد مأ اهل تلاقف : تيزو زبخب اهتءاجف . يروطف ىلع ةيراج

 . تلعفل ينتركذ ول : تلاقف ؟ ! هيلع رطفن ًامحل مهردب انل يرتشت نأ مويلا تمسق

 فلأ نيعستب قوسلا يف يتلا هراد ةبقع نب دلاخ نم رماع نب هللا دبع ىرتشاو

 : اولاق ؟ ءالؤهل ام : هلهأل لاقف . دلاخ لهأ ءاكب عمس « ليللا ناك املف « مهرد

 . ًاعيمج مهل لاملاو رادلا نأ مهملعأف « مهتئا : مالغ اي : لاق « مهراد ىلع نوكيي

 نم برشأ ةرقب يل ثعباف « رقبلا نبل يل فصو دق هنأ هللا دبع ىلا لجر ثعبو

 . كل اهيف ىعرت تناك يتلا ةيرقلا : لاقو « اهتاعرو ةرقب ةئامعبسب هيلا ثعبف . اهنبل

 : يكبي لعجف « هضرم يف ديز نب ةماسأ نب دمحم ىلع نسحلا نب يلع لخدو

 وأ « رانيد فلأ رشع ةسمخ:لاق ؟وه مك : لاق « نيد يلع : لاق ؟ كنأش ام : لاقف

 . لع يهف : لاق . رانيد فلأ رشع ةعضب

 « رانيد فلأو ةينالفلا يتقان : مالغ اي : لاقف « هلأسف « نعم ىلا لجر ءاجو

 . هفرعي ال وهو هيلا اهعفدف

 اذا, : همدخ ضعبل لاقف « هؤاقل هل أيهتي ملف ةدم هبابب ماقأ ًارعاش نأ نعم نع انغلبو

 « ةبشخ ىلع تيب رعاشلا بتكف « هفرع لخد املف : لاق « ينفرعف ناتسبلا ريمألا لخد

 اهيف اذإيف < « اهذخأ « ةبشخلاب نعم رصب املف « ناتسبلا لخدي ىذلا ءاملا يف اهاقلأو

 : بوتكم

 عيفش كاوس نعم ىلا يلامف  يتجاحب ًانعم جان نعم دوج ايأ

 رشعب هلرمأف « هلاقف ؟ تلق فيك : هل لاقف « لجرلا اعدف ؟ هذه بحاص نم لاقف

 نم اهجرخأ يناثلا مويلا ناك املف هطاسب تحت ةبشخلا ريمألا عضوو اهذحأف « “ردب

 املف « ىرخأ مهرد فلأ ةئام هيلا عفدف . لجرلا اعدو  اهيف ام أرقو « طاسبلا تحت

 ام أرق « ثلاثلا مويلا ناك املف « جرخف « هنم اهديعتسيف دوعي نأ فاخ « لجرلا اهذخأ

 يف ىقبي ال ىتح هيطعأ نأ يلع قح : نعم لاقف . دجوي ملف بلطف لجرلا اعدف « اهيف

 . رانيد الو مهرد يلام تيب

e 

 )١( مهرد فالآ ةرشع وأ فلأ هيف سيك : ةردبلا .
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 امم نويحتسي مهنا, « هل ليقف « هناوخا, أطبتساف « ةدابع نب دعس نب سيق صرمو
 « ًايدانمرمأ مث « ةرايزلا نم ناوخإلا عنمي الام هللا ىزخأ : لاقف . نيدلا نم مهيلع كل
 يشعلاب هتجرد ترسكناف : لاق « لح يف هنم وهف « قح سيقل هيلع ناك نم : يداني
 . هداع نم ةرثكل

 : لاقف « ىكبف « مهرد فلأ ةئامب هل رمأف « هلأسي صاعلا نب ديعس ىلا لجر ماقو

 . ىرخأ

 همذو لخبلا ىف لصف

 ناتلصخ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يبأ نع
 . «٠ قلخلا ءوسو لخبلا : نمؤم يف ناعمتجت ال

 . « ًادبأ دبع بلق يف ناميإلاو حشلا عمتجي ال » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقو

 ينإ مهللا » : لوقي ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ملسم دارفأ يفو

 . « لخبلاو نبجلا نم كب ذوعأ

 : ةملس ينبل منسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق « هنع هللا يضر رباج ىورو
 لب ؟ لخبلا نم أودأ ءاد ىأو : لاق « هلُحبن اننأ ىلع سيق نب دج : اولاق ؟ مكديس نم »
 ضعب طلغو « حومجلا نب ورمع ركذ نم حصأ يهو « رورعم نب ءاربلا نب رشب مكديس

 . ةرجهلا لبق تام ءاربلا . رورعم نب ءاربلا : لاقف « ةاورلا

 « عاطم حش : تاكلهم ثالث » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو
 . « هسفنب ءرملا باجعاو « عبتم ىوهو

 . لخبلا نم غلبأ عنملا يف حشلا : يباطخلا لاق

 نع زواجت بر : ةظفحلاو ضرألا تلاق . يخسلا تام اذار : يسرافلا ناملس لاقو

 هدنس يفو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ( 1١957 ) « هننس » يف ىذمرتلاو ( ۲۸۲ ) « درفملا بدألا » ىف ىراخبلا هاور )١(



 . هودع هلام ثرو ًاليخب ناك نم : ءامكحلا ضعب لاقو

 . هنيع يف ايندلا مظعل ينيع يف رغص دقل : لاقف الجر يبارعأ فصوو

 . شحاوفلا ىلع نورطفيو فورعملا نع نوموصي : لاقف اموق يبارعأ مذو

 : ءالخبلا تاياكح نم

 « برعلا لجأ نم ًالجر بجاحلا ناك : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع يور
 ىلا جاتحا اذاف . اهئوضب عفتنيف ءار اهاري نأ ةهارك ليلب ًاران دقوي ال ناكو « ًاليخب ناكو

 : اهأفطأ اهب ءيضتسمب رصب مث دقوأف اهداقيا,

 تلاقف « يدهملا ديري جرخف « سانلا لخبأ نم ةصفح يبأ نب ناو رم ناك : ليقو

 ؟ ةزئاجلاب تعجر نا, كيلع يل ام : هتأرما هل

 مهرد فلأ نيتس يطعأف . ًامهرد كتيطعأ < مهرد فلأ ةئام تيطعأ نا, : لاق

 .٠ قناود ةعبرأ اهاطعأف

 ءايشألا قئاقد يف رظني ناكو « لاومألا ريثك ًارسوم ءالخبلا ضعب ناك : ليقو

 : لاق ؟ جئاوحلا هذه لمحت مكب : لاقو ًالامح اعدو « جئاوحلا نم ًائيش ىرتشاف

 ةبحلاب يرتشن : لاق . لوقأ ام ىردأ ال ؟ ةبح نم لقأ ام لاق . سخبأ : لاق . ةبحب

 5 هلكأنف ًاعيمج سلجنف اچ

 هنايبو راثيالا لضف يف لصف

 . تاجرد لخبلاو ءاخسلا نأ ملعا

 . هيلا ةجاحلا عم لاملاب دوجت نأ وهو « راثيإلا ءاخسلا تاجرد عفرأف

 ليخب نم مكف « ةجاحلا عم هسفن ىلع ناسنإلا لخبي نأ « لخبلا تاجرد دشأو

 . لخبلا اهنم هعنميف ةوهشلا يهتشيو « ىوادتي الف ضرميو « لاملا كسمي

 هللا لوسر باحصأ ىلع ىلاعت هللا ىنثأ دقو . ءاخسلا يف ةجرد راثيالا دعب سيلو
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 مهي ناك ول مهسفنأ ىَلَع َنوُرْئْؤيَو 8: لاقف ٠ راثيإلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 3 رثثآ املا ةحلط يبأ ةصق ةيآلا هذه لوزن ببس ناكو A] : رشحلا] 4 ةصاصخ

 . ةروهشم هتياكحو « هنايبص توقو هتوقب دوهجملا لجرلا

 « ماشه نب ثراحلاو « ورمع نب ليهسو « لهج يبأ نب نب ةمركع كومريلاب دهشتساو

 8 هوقوذي ملو اوتام ىتح هوعفادتف « ىعرص مهو ءامب اوتأف 3 ةريغملا ينب ر نم ةعامجو

 رظنو « اذهب أدبا : لاقف « هيلا رظني ورمع نب ليهس ىلا رظنف ءاملاب ةمركع يتأ
GR aم او اس لاقف <  

 ا لاقف « ةاش ميل ب

 تانيا عييت دا SE لروما را

0 

 امر ل يدنا سات باا لصف دل لأ

 ! مالغ كال هل لا ا ا سلا

 نا ناو ا ا ال وا ل
 « ينم ىخسأ اذهو ءاخسلا ىلع مالأ : رفعج نب هللا دبع لاقف « اذه يموي يوطأ

 . هل هبهوو هقتعأو مالغلا ىرتشاو . تالآلا نم هيف امو طئاحلا ىرتشاف

 "ا ۲ لكذلل ارسلجو : جارسلا اوؤفطاو « نافغرلا اورسكف
 . هباحصأل ًاراثيا.ًائيش مهنم دحأ لكأي مل « هلاحب

 [ءاخسلاو لخبلا دح ىف] لصف

 عنم لخبلا دح نأ ىلا موق بهذف . ءاخسلاو لخبلا دح يف سانلا ملكت دقو
 مل نم ناف ىرفاك ريغ اذهو . ليخبب سيلف < « هيلع بجي ام ىدأ نم نأو « بجاولا
 هنإف ةرمت وأ ةمقل ةدايز يف مهقياضي مث ¢ مكاحلا هضرفي يذلا ردقلا الا هلايع ىلا ملسي

۲۹ 



 عرشلا يف بجاولا لعفب لصحت لخبلا نم ةءاربلا نأ حيحصلاف « ءالخبلا نم دودعم

 لذبلاب بلقلا بيط عم ةءورملا قيرطب مزاللاو

 . لايعلا ةقفنو « ةاكزلا وهف « عرشلاب بجاولا امأف

 نإِف .تارسقحملا نع ءاصقتسالاو « ةقياضملا كرت وهف « ةءورملا قيرطب مزاللا امأو

 حبقتسي اال ام هناريجو هبراقأو هلهأل ةقياضملا لجرلا نم حبقتسيو « ريقفلا نم حبقتسي ال

 نكل 3 لخبلا نمأربت دقف 3 ةءورملا مزالو 3 عرشلا بجاوب ماق نمو . ةءورملا

 . كلذ ىلع ةدايز لذبي مل ام دوجلا ةفصب فصتي ال

 . ءاطعإلاب حرفي يذلا وه : ليقو . ٌنم الب يطعي يذلا وه : داوجلا : مهضعب لاق

 لاملا بح لخبلا ببس نأ ملعاف 3 لخبلا جالع امأف

 : نايبس لاملا بحلو

 ناك ناو . لمألا لوط عم لاملاب الاراهيلا لوصو ال يتلا تاوهشلا بح : امهدحأ

 . لمألا لوط ماقم موقي هناف « دلو هلو لمألا ريصق

 رصتقا ول هرمع ةيقبل هيفكي ام هعم نم سانلا نمف « لاملا نيع بحي نأ : ىناثلا

 حمست ال مث « هل دلو ال ًاخيش نوكيو « فالآ هعم لضفيو « هب هتداع ترج ام ىلع

 وأ . هؤادعأ هذخأ تام اذا هنأ ملعيو « هعفنت ةقدصب الو « هيلع بجاولا جارخاي هسفن

 . هجالع ىجري ال ضرم اذهو « ًانوفدم ناك نا, عاض

 يسنو لوسرلا بحأ 3 هلوسر ءاج املف . ًاصخش بحأ لجر لاثم كلذ لاثمو

 ريناندلا بحيف « تاجاحلا ىلا غلبم لوسر ايندلا ناف 2 لوسرلاب لغتشاو هبوبحم

 . لالضلا ةياغ اذهو 3 تاجاحلا ىسنيو < اهتاذل

 . اهببس ةداضمب ةلع لك جالع نأ : ملعاو

 . توملا ركذ ةرثكب لمألا لوطو ,ربصلاو ةعانقلاب تاوهشلا بح جلاعيف

 مل نمم مكو « هقزر هعم قلخ هقلخ نم نأب « دلولا ىلا بلقلا تافتلا جلاعيو

 . ثرو نمم ًالاح نسحأ ًائيش ثري



 هللاف ًاحلاص ناك نا.هدلو ناف « رشب هللا ىلع مدقيو « ريخلا هدلول كرتي نأ رذحيلف
 هانركذ ام هعمتس ىلع ددريلو « يصاعملا ىلع هب نيعتسي ام كرتي الف اقساف ناو « هالوتي

 . ءاخسلا حدمو لخبلا مذ يف

 نمف « اهدقفب بئاصملا ترثك . ايندلا يف تابوبحملا ترثك اذا هنأ : ملعاو

 هتجاحل كلذ كسمأو « هتجاح ردق الاي هنم ذخأي مل نمو « هب سنأي مل لاملا ةفا فرع

 . ملعأ هللاو « ليخبب سيلف



 لومخلا ةليضفو |مهجالعو ءايرلاو هاجلا مذ باتك
 كلذ ريغو

 يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نار» : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو

 رابك اهلئاوغ ىلع فوقولا نع زجعي ةيفخلا ةوهشلا هذهو . « ةيفخلا ةوهشلاو ءايرلا

 قاس نع نورُمشملا داّببعلاو ءاملعلا اهب ىلتبي امناو ء دابعلا ةماع نع ًالضف « ءاملعلا

 اهولمحو . تاوهشلا نع اهومطفو مهسوفن اورهق امل مهناف « ةرخآلا ليبس كولسل دجلا
 ىلع ةعقاولا ‹ ةرهاظلا يصاعملا يف عمطت مل . تادابعلا بابسأ ىلع رهقلاب

 ةدش نم اصلخم تدجوو « لمعلاو ملعلاب رهاظتلا ىلا تحارتساف « حراوجلا

 تباصأف < ميظعتلاو راقولا نيعب اهيلا مهرظنو « قلخلا دنع لوبقلا ةذل يف ةدهاجملا

 صلخم هنأ نظي مهدحأف . يصاعملا كرت اهيف ترقتحاف « ةميظع ةذل كلذ يف سفنلا

 الااهنم ملسي ال ةميظع ةديكم هذهو « نيقفانملا ناويد يف تبثأ دقو . لجو رع هلل

 لوي رل

 وه كلذ ناك اذاو « ةسايرلا بح نيقيدصلا سو ؤر نم جرخي امرخا : ليق كلذلو

 « هببس يف لوقلا حرش بجو « نيطايشلل ةكبش مظعأ وه يذلا « نيفدلا ءادلا ٠

 . هماسقأو « هتقيقحو

 « ميظع رطخ كلذو « راهتشالاو تيصلا راشتنا بح وه هاجلا لصأ نأ : ملعا

 الو اهل اوضرعتي ملو « ةرهشلا اودصقي مل ريخلا لمأو . لومخلا يف ةمالسلاو

 امك . لومخلا نورثؤي اوناكو « اهنع اورق « ىلاعت هللا لبق نم تعقو ناف « اهبابسأل

 مهيلا, تفتلاف « ةعامج هعبتف « هلزنم نم جرح هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يور

 . نالجر مكنم ينعبتا ام يباب هيلع قلغأ ام متملع ول هللاوف ؟ ينوعبتت مالع : لاقو

 . عوبتملل ةنتفو عباتلل ةلذ هناف « اوعجرا : لاق هنأ رحأ ظفل يفو

 . ماق ةعبرأ نم رثكأ هيلا سلج اذا. هللا همحر ةيلاعلا وبأ ناكو

 . ةرهشلا ةهارك فرصناو ماق « هتقلح تمظع اذا هللا همحر نادعم نب دلاخ ناكو

 لجرلا ىرن « ةسايرلا يف هنم لقأ ءيش يف دهزلا انيأر ام : هللا همحر يرهزلا لاقو
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 بيطو . كركذ لمخأ : لاقف . ينصوأ : هللا همحر يفاحلا رشبل لجر لاق

 . سانلا هفرعي نأ ايندلا يف بحي لجر ةرخآلا ةوالح دجي ال : لاقو . كمعطم

 منغ يف وهو دعس هيبأ ىلا قلطنا دعس نب رمع نأ « ملسم حيحص » يف يور دقو

 اي : لاق هاتأ املف « بكارلا اذه رش نم هللاب ذوعأ : لاق هآر املف « ةنيدملا نع ًاجراخ هل
 يف دعس برضف ؟ مهنيب كلملا نوعزانتي سانلا تكرتو كمنغو كلبا, يف تلزنأ تبأ

 ناپ» : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس ينا, ؛ تكسا : لاقو هردص

 . « يفخلا ينغلا يقتلا دبعلا بحي هللا

 ناي» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نعو

 « هبر ةدابع ٌنسحأ « ةالصلا نم ظح وذ . ذاحلا فيفخ نمؤمل ىدنع يئايلوأ طبغأ

 . ًافافك هقزر ناكو < عباصألاب هيلارراشي ال « سانلا يف ًاضماغ ناكو « رسلا يف هعاطأو

 « هثارت ّلق « هيكاوب تلق « هتم ْتَلجُع » : لاقف « هديب رقن مث « كلذ ىلع ربصف

 « ملعلا عيباني اونوك : لوقيف « هباحصأ يصوي هنع هللا يضر دوعسم نبا ناكو

 نوفرعت « بايثلا ناقلخ . بولقلا ددج . ليللا جرس«تويبلا سالحأ . ىدهلا حيباصم

 . ضرألا لهأ ىلع َنوفْحَتو « ءامسلا يف

 ةرهش نم رثكأ ةرهش يأو « ةرهشلا مذو . لومخلا ةليضف هيف اذه : ليق ناف

 . ءاملعلا ةمئأو « ءايبنألا

 ريغ نم ىلاعت هللا ةهج نم اهدوجو امأو « ةرهشلا ناسنإلا بلط مومذملا : انلق

 فيعضلا لثم ناف « ءافعضلا ىلع ةنتف اهدوجو يف نأ ريغ « مومذمب سيلف نأسنإلا بلط

 حباسلا امأف . هقرغو قرغ دحأ هب قلعت اذا . ةحابسلا يف ةعنصلا ليلقلا قيرغلاك

 . مهصالخو مهتاجنل ببس هب ىقرغلا قلعت ناف « ريرحنلا

 [ايندلا انكر |مه لاملاو هاجلا نأ ف] لصف

ملا نايعألا كلم لاملا ىنعمو ¢ ايندلا انکر امه لاملاو هاجلا نأ ملعاو
 عفتن

 5 اهيف فرصتلاو 3 اهتعاطو ¢ اهميظعت بولطملا بولقلا كلم هاجلا ىنعمو 3 اهب
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 توعن نم ًاتعن بولقلا داقتعا وهو « سانلا بولق يف ةلزنملا مايق وه هاجلاف

 وأ « ةروص نسحوأ « ةوق وأ بسن وأ « ةدابع وأ ملع نم اما . صخشلا اذه يف لامكلا

 ‹ هتعاطل مهبولق نعذت « كلذ نم هل نودقتعي ام ردقبف ًالامك سانلا هدقتعي امم كلذ ريغ

 . هريقوتو « هتمدخو هحدمو

 قلعتي ال لاملا نأل « لاملا بح نم غلبأ هنأو ؛ عبطلاب بوبحم هاجلا نأ نيبي اذهف

 ببسلا يف لاملاو هاجلا كارتشاف « تابوبحملا ىلا ةليسو هنوكل لب « هنيعب ضرغلا

 . لاملا نم حجرأ كلذ يف هاجلاو < ةبحملا يف كارتشالا ىضتقا

 لام نم ناسنالل دب ال هنأ مولعملا نم نأل 2 مذي امو دمحي ام هاجلا نم نأ : ملعاو

 عم ةشيعملا ةرورضل هاج نم هل دب ال كلذكف « امهوحنو سبلملاو معطملا ةرورضل
 مداخو « هنيعي قيفرو . هسرحي ناطلس ىلا ةجاحلا نم ولخي ال ناسنالا نأل « قلخلا

 . لاملاك « ضارغألا ىلا ةليسو هاجلا نأل « مومذمب سيل كلذ هبحف « همدخي

 ناسنإلا بلط ىتمو ءامهنايعأل نيبوبحم هاجلاو لاملا نوكي ال نأ اذه يف قيقحتلاو

 : مالسلا هيلع فسوي لوقك « حيحص ضرغل اهب فصتم وه ةفص لجأل ههاج مايق

 بيع ءافخا دصق وأ [ هه : فسوي 14 مِيِلَع ظيفَح ين, ضرألا نئارخ ىلع ينلعجا »

 ةفص هيف مهداقتعاب ةلزنملا بلط نإف « ًاحابم كلذ ناك « هتلزنم لوزت الثل هبويع نم

 . روظحم كلذف ‹ بسنلاو < عرولاو < ملعلاك « هيف تسيل

 ا نوكي هتاف عوشخلا هيف اودقتعيل مهيديأ نيب ةالصلا نّسحول كلذكو

 . سيبلتب لاملا كلمت الو « ريوزتب بولقلا كلمت زوجي الف . كلذب

 هاجلا بح جالع نايب

 ةاعارم ىلع مهلا ٌروصقم راص « هاجلا بح هبلق ىلع بلغ نم نأ : ملعا
 ام ىلا ًاتفتلم هلاعفأو هلاوقأ يف لازي الو « مهل ةآرملاو « مهيلا ددرتلاب ًافوغشم « قلخلا
 يف ةلزنملا بلط نم لك نأل « داسفلا لصأو « قافنلا رذب كلذو « مهدنع هتلزنم مظعي
 تادابعلاب ةاءارملا ىلا كلذ رجيو « هنع لاخ وه ام راهظاب مهقماني نأ رطضا سانلا بولق

 . بولقلا صانتقا ىلا لصوتلاو . تاروظحملا ماحتقاو
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 نيدلل امهداسفإو فرشلاو لاملا بح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا هش كلذلو

 . منغ يف السرأ نييراض نيبئذب

 « لمعو ملع نم بكرم هجالعو « هجالع بجي . تاكلهملا نم اذا هاجلا بحف

 ىلع ةردقلا لامك وه « هاجلا بحأ هلجأل يذلا ببسلا نأ ملعي نأ وهف « لوألا امأ

 نأ يغبنيف « توملا هرخآ يف نوكي ملسو افص اذإ كلذو « مهبولقو سانلا :صاخشأ

 قرطت نم « ايندلا يف هاجلا باحصأل ةقحاللا تافآلاو راطخألا يف هسفن يف ركفتي

 . مههاج لاوز نم ماودلا ىلع نيفئاخ مهارتف« ءاذيالاب مهدصقو « مهيلا دسحلا

 . بولقلا يف مهتلزنم رييغت نم نيزرتحم

 ‹ ةلجاع مومغ كلذ ةاعارمب لاغتشالاف « اهنايلغ يف ردقلا نم ًاريغت دشأ بولقلاو

 اذهف « ةرخآلا يف توفي امع ًالضف « اهفوخمب ايندلا وجرم يفي الف « هاجلا ظفحل ةردكم

 . ملعلا ثيح نم

 بجوت لاعفأب قلخلا بولق نم هاجلا طاقسإ وهف « لمعلا ثيح نم جالعلا امأو
 ىعدتسا « هنم برق املف « دهاز لجر ةرايز دصق كولملا ضعب نأ ىور امك « كلذ

 نم طقس كلملا هيلا رظن املف ةمقللا مظعيو « هرشب لكأي لعجو « ًانبلو ًالقبو ًاماعط
 . هنيع

 . قوسلا يف دعقو رمحأ ًاصيمق سبل ءاضقلا ىلع يعخنلا ميهاربإ ديرأ املو

 كلت نم فاخ اذاف « مهدنع هل ًاهاج بجوي سانلا نع دهازلا عاطقنا نأ : ملعاو

 « اهلمحيو هتجاح رتشيلو « قاوسألا يف شميلو« ةمالسلا هجو ىلع مهطلاخيلف « ةنتفلا
 . هدارم مت دقو « مهايند نم هعمط عطقيلو

 . مويلا نيدهزتملا سيماون نوعاري اوناكو « راطع ىلا سلجي يناحلا رشب ناكو

 [سانلا مذب ثارتكالا مدع ىف] لصف

 تراصف < مهحدم بحو « سانلا ةمذم فوخل اوكله امنا سانلا رثكأ نأ ا ملعاو

 نم كلذو « مذلا نم ًافوخو < حدملا ءاجر « سانلا ىضر قفاوي ام ىلع اهلك مهتاكرح

 . هتجلاعم تبجوف . تاكلهملا

 الف كيف ةدوجوم تناك نإ « اهب تحدم ىتلا ةفصلا ىلا رظنن نأ كلذ قيرطو
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 هاجلاك « هب حرفي نأ حلصي ال امموأ ٠ عرولاو ملعلاك هب حرفي امم نوكي نأ اما, : ولخي

 . لاملاو
 حرشلا نع لغش انهنم فوخلا ناف + ةمتاخلا نم رذحي نأ يغبنيف ؛ لوألا امأ

 كحرف نوكي نأ يغبنيف « ةمتاخلا نسح ءاجر ىلع اهب حرفت تنك نإ مث « حدملاب

 . سانلا حدمب ال ىوقتلاو ملعلاب كيلع هللا لضفب

 حرفلاك < « كلذب حرفلاف < « لاملاو هاجلا ببسب حدملا وهو « يناثلا مسقلا امأو

 ناو « هلقع لق نم الإ كلذب حرفي الو « ًاميشه بيرق نع ريصي يذلا ضرألا تابنب

 . نونجلا ةياغ حدملاب كحرفف « « اهب تحدم يتلا ةفصلا نع ًايلاخ تنك

 « هب حرفت نأ يغبني الف « ناسللا تافآ باتك يف مدقت اميف حدملا تافآ انركذ دقو

 . هلعاف ىلع نوبضغيو « هنوهركي فلسلا ناك امك . ههركت لب

 نأ هيف زيجولا لوقلاو « هدض هنإف « ‹ حدملا بح جالع نم مهفي مذلا ةيهارك جالعو

 « هتنم للقتت نأ يغبنيف < « كل حصنلل ادصاق « لاق اميف ًاقداص نوكي نأ اما « كمذ نم

 دق نوكي هناف« ‹حصنلا كلذب دصقي مل ناو « كبويع كيلا ىدهأ دق هنإف « بضغت الو

 كاياطخ نم كركذو « فرعت نكت مل ام كفّرع هنال < هلوقب تعفتناو « هنيد ىلع وه ىنج

 : ءايشأ ةثالث يف تت نأ يغبنيف « ءىرب هنم تنأ امب كيلع ىرتفا نإو « تيسن ام

 لجو رع هللا رتس امف « هلاثمأ نم لخت مل بيعلا كلذ نم تولخ نا كنأ : اهدحأ

 هنع تنأ ام ركذف كنع هعفدو كبويع ىلع هعلطي مل ذا هركشاف « رثكأ كبويع نم كيلع

 . ءىرب

 . كبونذل تارافك كلذ نأ : يناثلا

 وفعلا هللا لأسي نأ يغبنيف « هيلع هللا بضغل ضرعتو « هنيد ىلع ىنج هنأ : ثلاثلا

 ًاروجأم ترص : لاقو ةرفغملاب هل اعدف « مهدأ نب ميهاربإ جش ًالجر نأ يور امك « هنع

 . ملحلا لضف يف ةياكحلا هذه تمدقت دقو . يببسب ًابقاعم هلعجأ الف « هببسب



 باتكلا نم يناثلا مسقلا

 كلذ وحنو همذو هماسقأو هتقيقحو ءايرلا نايب يف

 َنيَلَصُملَل لوف : ىلاعت هلوق كلذ نم « ةنسلاو باتكلا يف ءايرلا مذ درو دقو
 ْنَمَف ج: هلوقو [ 1- ٤ : نوعاملا ]4دو ُواَريْمُه َنيِذَلا نوُهاَس مهتَالَص نع ْمُه نينا
 [ ٠١١ : فهكلا ]4ًادَحأ بر ةدابعب كرش الو َاَحِلاَص َالَمَع ُلَمْعِيلَف بر َءاَقل وُجْرَي ناک

 هيوري اميف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يور دقف . ثيداحألا امأو

 هنم انأو . كرشأ يذلل وهف . يريغ هيف كرشأ المع لمع نم » : لاق هنأ لجو رع هبر نع

 ۰ . ( ءىرب

 ام فوخأ نا » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : رخآ ثيدح يفو

 : لاق ؟ رغصألا كرشلا امو : هللا لوسر اي : اولاق . رغصألا كرشلا مكيلع فاخأ

 نيذلا ىلا اوبهذا : مهلامعأب سانلا يزج اذإ ةمايقلا موي مهل لجو رع هللا لوقي « ءايرلا

 . « ًاريخ مهدنع نودجت له « ايندلا يف نو ؤارت متن

 . نيدلاب اهبلطأ نأ نم ّىلإ بحأ رامزمب ايندلا بلطأ نأل : يفاحلا رشب لاقو

 ىري يئارملاف « عامسلا نم ةقتشم ةعمسلاو . ةيؤرلا نم قتشم ءايرلا نأ : ملعاو

 : ماسقأ كلذو مهدنع ةوظحلا هب بلطي ام سانلا

 : عاونأ وهو « نيدلا يف ءايرلا : لوألا

 ةدش كلذب مهيريل « رافصلاو لوحنلا راهظاب « ندبلا ةهج نم نوكي نأ : اهدحأ

 يف قرغتسم هنأ رهظيل « رعشلا ثعشتب يئاري كلذكو . ةرخآلا فوح ةبلغو < داهتجالا

 . هرعش حيرستل غرفتي ال . نيدلا مه

 كلذب لديل « نيتفشلا لوبذو « نينيعلا ةراغاو . توصلا ضفخ اذه نم برقيو
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 اذهف « ءايرلا تافآ نم مئاصلا ىلع فاخي امل كلذو . هرعش لجريو « هسأر نهديلف

 . نيدلا لهأل ندبلا ةهج نم ءايرلا

 1 ةماقلا لادتعاو 0 نوللا ءافصو 1 نمسلا راهظاب نو ؤاریف 3 ايندلا لهأ امأو

 رثأ ءاقباو ٠ يشملا ةلاح قارطإلاك « ىزلا ةهج نم ءايرلا : يناثلا عونلا

 ريصقتو « ًاريثك بايثلا ريمشتو « فوصلا سبلو « بايثلا ظلغو « هجولا ىلع دوجسلا
 . فيظن ريغ ًاقرحم بوثلا كرتو « مامكألا

 نم سالفإلا عم ةيفوصلاب ًاهبشت ‹ قرزلا بايثلاو . ةعقرملا سبل كلذ نمو
 . نطابلا يف مهتافص

 . ةداعلا كلتب زييمتلاب نيعألا هيلا فرصنتل « ةمامعلا قوف عنقتلا هنمو

 سبلب دهزتلا راهظاب « حالصلا لهأ دنع ةلزنملا بلطي نم مهنم « تاقبط ءالؤهو

 ًاطسو ًابوث سبلي نأ اذه فلك ولو « كلذب يئاريل « ةظيلغلا ةخسولا ةقرخملا بايثلا

 دق : سانلا لوقي نأ هفوخل « حبذلا ةلزنمب هدنع ناكل « هنوسبلي فلسلا ناك امم ًافيظن

 . ةقيرطلا كلت نع عجر دقو . دهزلا نم هل ادب

 كولملا نم ايندلا لهأ دنعو « حالصلا لهأ دنع لوبقلا نوبلطي : ىرخأ ةقبطو

 اوسبل ولو « حالصلا لهأ ءارقلا مهلبقت مل ةرخافلا بايثلا اوسبل ولف « راجتلاو ءارمألاو

 نيدلا لهأ لوبق نيب عمجلا نوديري مهف « ءاينغألاو كولملا مهتردزال ةيندلا ةقرخملا

 لقأو « اهنوسبليف ةعيفرلا طوفلاو ةعيفرلا ةيسكألاو « ةقيقرلا باوثألا نوبلطيف « ايندلاو

 ظ هوي. هالا باب نول تكر راو + تكلا بوث ةي دخلا تر

 . نيقيرفلا دنع لوبقلا

 يف طوقسلا نم ًافوخ < حبذلاك مهدنع ناكل « خسو وأ نشحخ سبل اوفلكول ءالؤهو

 مظعل « كلذوحنو ضيبألا ناتكلا عيفرو قيقرلا سبل اوفلك ولو « ءاينغألاو كولملا نيعأ
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 . ةمذملا نم ًافوخ هقوف وأ هنود ام ىلا لاقتنالا هيلع لقث

 7-3 -- « ةنسحلا بكارملاو « ةسيفنلا بايثلاب مهتاءارمف . ايندلا لهأ امأو

 « ةنشخلا بايثلا نوسبلي مهتويب يف مهو « تيبلا ثاثأو نكسملاو سبلملا يف

 . ةلزنملا كلتب اوري اوف

 رابخألا ظفحو ريكذتلاو ظعولاب نيدلا لهأ ءايرو . لوقلاب ءايرلا : ثلاثلا عونلا

 لاوحأب ةيانعلا ةدش ىلع ةلالدلاو ملعلا ةرازغ راهظاو 3 ةرواحملا لجأل 3 راثآلاو

 وحنو نزحلاو فوخلا ىلع كلذب لديل « نارقلا ةءارقب هقيقرتو توصلا ضفخو « سانلا

 . كلذ
 وحنو مالكلا يف حصافتلاو لاثمألاو راعشألا ظفحب مهتاءارمف« ايندلا لهأ امأو

 . كلذ

 عوكرلا ليوطتو « مايقلا لوطب يلصملا ةأارمك . لمعلاب ءايرلا : عبارلا عونلا

 . كلذوحنو ¢ عوشخلا راهظاو ¢ دوجسلاو

 كلذ وحنو ةقدصلاو جحلاو وزغلاو موصلاب كلذكو

 بيرقتو « نيديلا كيرحتو 3 لايتخالاو 3 رتخبتلاب ‹ مهتاءارسف ايندلا لهأ امأو

 . ةمشحلا ىلع كلذب اولديل « نيفطعلا ةلامإو . ليذلا فارطأب ذخألاو « ىطخلا

 ريزتسي نأ فلكتي يذلاك « نيرئازلاو باحصألاب ةاءارملا : سماخلا عونلا

 نوكربتيو « هيلا نوددرتي نيدلا لهأ ناو « ًانالف راز دق ًانالف نإ, : لاقيل « ًادباعوأ ًاملاع

 . مهنم دافتساو « ةريثك ًاخويش يقل : لاقيل . خويشلا ةرثكب يئاري نم كلذكو « هب

 يف ةلزنملاو هاجلا كلذب نوبلطي . نوؤارملا هب يئاري ام عماجم هذهف . كلذب يهابيف

 . دابعلا بولق



 ىلا ىوزنا بهارو . لبج يف لزتعا دباع نم مكو « هاجلا درجم بلطي نم مهنمو

 . هاجلا درجم بحي هنكل « سانلا لام نم مهعمط عطق عم « ريد

 . تيصلا راشتناو ءانثلا هدصق نم مهنمو 2 لاملا هدصق نوكي نم مهنمو

 ؟ حابم مأ . هوركم مأ « مارح ءايرلا له : ليق نإف

 ناك ناف « اهريغب وا « تادابعلاب نوكي نأ ام وهو . ًاليصفت هيف نأ : باوجلاف

 . كلذ و حنو « هتجحو هتقدصو هتالصب يئارملا ناف مارح وهف <« تادابعلاب ءايرلا

 يف كلذب يئارملاف « هدحو ةدابعلل قحتسملا ىلاعت هللا ريغ كلذب دصقي هنأل « مثآ صاع

 . هللا طخس

 هنا, ثيح نم مرحي ال  مدقت ام ىلع لاملا بلطك وهف « تادابعلا ريغب ناك نار امأو

 بابسأو تاسيبلتب لاملا بسك نكمي امك نكلو « دابعلا بولق يف ةلزنم بلط

 ناسنالا هيلا جاتحي ام وهو لاملا نم ليلق بسك نأ امكو « هاجلا كلذكف . ةروظحم

 ظيفَح يني : هلوق يف مالسلا هيلع فسوي هبلط يذلا وهو . هاجلا كلذكف « دومحم

 ام ىلع هبحاص لمح اذا. الإ « رثك ناو هاجلا ميرحتب لوقن الو [ ه0 : فسوي ]4 ٌميِلَع

 . لاملا يف انركذ ام وحن ىلع زوجي ال

 الف « لاز ناو هلاوزب مامتغا ريغ نمو « هبلط ىلع صرح ريغ نم هاجلا ةعس امأو

 نيدلا ءاملعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاج نم عسوأ هاج ال ذا « هيف ررض

 . ميرحتلاب فصويالو < نيدلا يف ناسقن هاجلا بلط ىلا ممهلا فارصنا نكلو « هدعب

 هاريل وه امنا, « سانلا ىلا جورخلا دنع ناسنالا هسبلي يذلا بوثلا نيسحتو

 . هنع يهنم هنا : لاقي ال مهلجأل لمجت لك كلذكو . سانلا

 يف صقن نيعب اوري ال نأ نوبحي سانلا رثكأ نإف « كلذب دصاقملا فلتخت دقو

 . لاح

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم . ملسم دارفأ يفو
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 نا : لجر لاقف « « ربكنم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال » : لاق هنأ ملسو
 بحي ليمج هللا نإ» : لاقف ءةنسح هلعنو « ةنسح هبوث نوكي نأ بجي لجرلا

 . « سانلا طمغو قحلا رطب ربكلا . لامجلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ دقو . هيلع هللا ةمعن راهظار رثؤي نم سانلا نمو

 . كلذب ملسو

 [ضعب نم دشأ اهضعب ءايرلا باوبأ نأ يف] لصف

 . تاجرد هنأل . ضعب نم دشأ ءايرلا باوبأ ضعب نأ : ملعاو

 نيب يلصي يذلاك < ًالصأ باوثلا ةدابعلاب هدارم نوكي ال نأ اهظلغأو اهدشأ
 . لصي مل درفنا ولو « سانلا

 مل ًايلاخ ناك ول ثيحب ًافيعض ًادصق ءايرلا عم باوثلا دصقي نأ : ةيناثلا ةجردلا

 . ىلاعت هللا دنع نيتوقمم امهنوك يف لوألا مسقلا نم بيرق وهف « هلعفي

 لك درفنا ول ثيحب « نييواستم باوثلا دصقو « ءايرلا دصق نوكي نأ : ةثلاثلا
 نم ملسي الو < حلصأ ام لثم دسفأ دق اذهف . لمعلا ىلع هثعبي مل رخآلا نع امهنم دحاو
 . مثالا

 مل دحأ هيلع علطي مل ولو < هطاشنل ًايوقم هيلع سانلا عالطا نوكي نأ : ةعبارلا
 بيرقو . دسافلا هدصق ىلع بقاعيو . حيحصلا هدصق ىلع باثي اذهف . ةدابعلا كرتي
 عوكرلا فيفخت هضرغو يلصي يذلاك < اهلصأب ال ةدابعلا فاصوأب ءايرلا كلذ نم
 . روظحملا ءايرلا نم ًاضيأ اذهف كلذ نسحأ سانلا هآر اذإف . ةءارقلا ليطي الو دوجسلاو
 . تادابعلا لوصأب ءايرلا نود هنكلو < قلخلا ميظعت نمضتي هنأل

 لمنلا بيبد نم ىفخأ وه ىذلا ىفخلا ءايرلا نايب

 : يفخو يلج ءايرلا نأ ملعا

 . هيلع لمحيو لمعلا ىلع ثعبي يذلا وه : يلجلاف
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 هب ديرأ يذلا لمعلا ففخي نكل « هدرجمب لمعلا ىلع ثعبي ال ءاير ًاليلق هنم ىفخأو

 هل طشن فيض هدنع لزن اذإف « هيلع لقثيو ةليل لك دجهتلا داتعي يذلاك « ىلاعت هللا هجو

 كلذ عم هنكل < ليهستلا يف الو لمعلا يف رثؤي ال ام كلذ نم ىفخأو . هيلع لهسو

 « تامالعلاب الا, فرعي نأ نكي مل لمعلا ف ءاعدلا رثؤي مل ىتمو « بلقلا ىف نطبتسم

 الو « لمعلا صلخي صلخم دبع برف < هتعاط ىلع سانلا عالطاب رسي هنأ هتامالع ىلجأو

 كلذ هرس هيلع سانلا علطا اذا نكل « كلذ ىلع لمعلا متيو . ههركي لب ءايرلا دصقي

 هنم يفخ ءاير ىلع لدي رورسلا اذهف « ةدابعلا ةدش هبلق نع كلذ حورو « هل حاتراو

 EE O ل

 رثأ سانلا عالطا هنم رهظأف « رجحلا يف رانلا نانكتسا بلقلا يف ًانكتسم ناك ءايرلا نأ

 E E رعشتسا اذا مث « رورسلاو حرفلا

 . حيرصتلاب ال ضيرعتلاب هيلع علطي نأ فلكتيو « ةفيفخ ةكرح كرحتي

 لئامشلاب نكلو « ًاحيرصت الو ًاضيرعت قطنلاب راهظإلا ىلا,وعدي الف « ىفخي دقو
 ةبلغو عومدلا راثآو نيتفشلا سبيو « توصلا ضفخو ‹ رافصلاو « لوحنلا راهظاك

 . دجهتلا لوط ىلع ةلادلا ساعنلا

 ىأر اذا, كلذ عم هنكلو « هيلع عالطالا ديري ال ثيحب يفتخي نأ كلذ نم ىفخأو

 ءاضق يف اوطشنيو ريقوتلاو ةشاشبلاب هولباقي نأو « مالسلاب هوؤدبي نأ بحأ سانلا
 لقث « رصقم كلذ يف رصق ناف « ناكملا هل اوعسويو « ةلماعملا يف هوحماسيو . هجئاوح

 . اهافخأ يتلا ةعاطلا ىلع مارتحالا ىضاقتت هسفن نأك « هبلق ىلع كلذ

 نع ًايلاخ نكي مل « قلخلاب قلعتي ام لك يف اهمدعك ةدابعلا دوجو نكي مل ىتمو
 الا هنم ملسي الو ءرجألا صقني نأ كشوي كلذ لكو « ءايرلا نم نم يفخ بوش

 . نوقيّدصلا

 انقراف دق انا, : هباحصأل لاق داّبعلا نم ًالجر نأ « هبنم نب بهو نع انيور دقو

 اذه نم انرمأ يف انيلع لخد دق نوكي نأ فاخن انأو « نايغطلا ةفاحت دالوألاو لاومألا

 ناكمل مظعي نأ بحأ يقل اذاءاندحأ ناي « مهلاومأ يف لاومألا لهأ ىلع لحد امم رثكأ نايغطلا

 هل صخري نأ بحأ ًائيش ىرتشا ناو : هنيد ناكمل ىضقت نأ ٌبحأ ةجاح هل ناك ناو « هنيد

 لا ا ‹ مهكلم كلذ غلبف « هنيد ناكل

 هاتأف . ماعطب ينتئا : هبحاصل لاقف « كلملا اذه : ليق ؟ اذه ام : دباعلا لاقف « سانلا
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 نيأ : كلملا لاقف « ًافينع ًالكأ لكأيو هيقدش وشحي لعجف . رجشلا بولقو بيبزو لقبب
 دنع ام : كلملا لاقف . سانلاك : لاق ؟ تنأ فيك : لاقف .ءاذه : اولاقف ؟ مكبحاص
 : مئال يل وهو ينع هفرص ىذلا هلل دمحلا : لاقف « هنع فرصناو « ريخ اذه

 نع سانلا ةعداخم يف نودهتجي . يفخلا ءايرلا نم نيفئاخ نوصلخملا لزي ملو

 « مهشحاوف ءافخا, ىلع سانلا صرحي ام مظعأ اهئافخإ ىلع نوصرحيو « ةحلاصلا مه امعأ
 . مهصالخاب ةمايقلا يف ىلاعت هللا مهيزاجيل مهلمع صلخي نأ ءاجر كلذ لك

 نأ نيب ةقرفت هسفن نم ناسنإلا كردأ ىتمو « رصحنت ال ةريثك يفخلا ءايرلا بئاوشو

 رجألل ًاطبع بوش لك سيل نكلو « ءايرلا نم ةبعش هيفف « علطي ال وأ هندابع ىلع علطي
 . ليصفت هيف لب . لمعلل ًادسفمو

 كلذ عيمج لهف « هتعاط تفرع اذايرورسلا نع كفني ًادحأ ىرت امف : ليق ناف
 ؟ مومذم

 هيلع علطا امل نكلو <« هلل صالخإلاو ةعاطلا ءافخا, هدصق نوكي نأ : دومحملاف

 هرظنو هللا عنص نسحب رسيف « هلاوحأ نم ليمجلا رهظأو مهعلطأ ىلاعت هللا نأ ملع قلخلا

 « كلذب هحرف نوكيف « ليمجلا راهظاو « حيبقلا رتس نم مظعأ فطل الو . ةيصعملا هيلع

 هيلع حيبقلا رتسو « ليمجلا هللا راهظاب لدتسي وأ « مهبولق يف ةلزنملا مايقو سانلا دمحب ال
 . ثيدحلا يف كلذ ىنعم ءاج دق هنإف « ةرخآلا يف هب لعفي كلذك هنأ « ايندلا يف

 هومظعيو هوحدمي ىتح « مهدنع هتلزنم مايقل هيلع سانلا عالطاب هحرف ناك نار امأف

 . مومذم هوركم اذهف « هجئاوح اوضقيو

 لوسر اي : لجر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره ف ثيدح هحو اف : ليق ناف

 رجأ : نارجأ هل » : لاقف « هبجعأ « هيلع علطا اذإف « هرسيف لمعلا لمعي لجرلا « هللا

 . « ةينالعلا رجأو ءرسلا

 ملعلا لها ضعب هرسفو « يذمرتلا هاور دقو « فيعض ثيدحلا اذه نأ : باوجلاف

 يف هللا ءادهش متنأ » : مالسلا هيلع هلوقل « ريخ اب هيلع سانلا ءانث هبجعي نأ : هانعم نأب

 . « ضرألا
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 هللا لوسر اي : ليق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم ملسم دارفأ يف يور دقو

 ىرشب لجاع كلت » : لاقف ؟ هيلع سانلا هدمحيو ريخلا نم لمعلا لمعي لجرلا تيأرأ

 . ( نمؤملا

 .٠ ءاير اذهف ¢ هيلع هومركيو ريخلا هنم سانلا ملعيل هبجعأ اذا امأف

 طبحي ال امو ءايرلا نم لمعلا طبحي ام نايب ىف لصف

 : ولخي الف « ءايرلا دراو دبعلا ىلع درو اذا

 رورس غارفلا دعب هيلع درو ناف « هلبق وأ ةدابعلا نم هغارف دعب درو نوكي نأ اما

 الف صالخألا تعن ىلع مت دق هنأل « لمعلا طبحي ال اذهف « هنم راهظا ريغ نم روهظلاب

 نا امأف « هب ثدحتلاو هراهظا وه فلكتي مل اذا اميس ال « هدعب هيلع أرط ام فطعني

 ةرشابم تقو هبلق يف ناك هنأ هيلع بلاغلاو « فوخم اذهف . هرهظأو همامت دعب هب ثدحت

 نيعبس ةينالعلاو رسلا لمع نيب ناف « هرجأ صقن ءايرلا نم ملس نإف « ءاير عون لمعلا

 . ةجرد

 نإف صالحا, ىلع اهدقع يتلا ة ةالصلاك « ةدابعلا نم غارفلا لبق ءايرلا درو ذا امأو

 ليطي نأ لثم < « لمعلا ىلع ًاثعاب ءاير ناك ناو < . لمعلا يف رثؤي مل « رورس درجم ناك

 . رجألا طبحي اذهف « هناكم ىريل ةالصلا

 ىلع اهمتأ نإف « ءايرلا دصق ىلع ةالصلا ءىدتبي نأ لثم . ةدابعلا نراقي ام امأو

 هيف بلقلا ةجلاعم ةقيرطو ءايرلا ءاود ىف باب

 نم هنأو « ىلاعت هللا تقمل ببسو . لامعألل طبحم ءايرلا نأ تفرع دق

 . هتلازإ يف دجلا قاس نع ريمشتلاب ريدجف « هلاح اذه نمو . تاكلهملا

 : ناماقم هتجلاعم ىفو

 . هباعشنا اهنم يتلا هلوصأو هقورع علق يف : امهدحأ

 . لاحلا يف هنم رطخي ام عفد يف : يناثلاو
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 ىلا عجر 2 لصف اذاو 2 ةلزنملاو هاجلا بح ءايرلا لصأ نأ ميلعا 8 لوألا ماقملا

 . لوصأ ةثالث

 . سانلا يديأ يف اميف عحطلاو « مذلا ملأ نم رارفلاو « دمحلا ةذل بح يهو

 ءاج : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يف ام كلذل دهشيو
 لتاقي لجرلا تيأرأ « هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا لجر
 لتاق نم » : لاقف ؟ هللا ليبس يف كلذ يأف « ءاير لتاقيو ٠ ةيمح لتاقيو . ةعاجش
 . « هللا ليبس يف وهف . ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل

 لتاقي » : هلوق ىنعمو . دمحيو ركذيل : ىأ « ةعاجش لتاقي » : هلوق ىنعمف
 اذهو « هناكم ىريل : يأ « ءاير لتاقي » : ىنعمو « « مذي وأ رهقي نأ فنأي : يأ «ةيمح
 . بولقلا يف ةلزنملاو هاجلا ةذل وه

 هناف . ناعجشلا نيب نابج لاك « مذلا نم رذحي هنكلو . دمحلا ناسنالا يهتشي ال دقو

 رومألا هذهف « لهجلاب مذلا نم ًارذح ملعريغب ناسنالا يتفي دقو . 0

 . ءايرلا ىلا كرحت يتلا يه

 يف اما « عفانو هل ريخ هنأ نظ اذا هيف بغريو ءىشلا دصقي امنا ناسنالا نأ هجالعو

 عطقو هبانتجا هيلع لهس « لآملا يف راض لاحلا يف ذيذل هنأ ملع نإف  لاملا وأ لاحلا
 « هنع ضرعأ « امس هيف نأ ناب اذإ نكلو . ذيذل لسعلا نأ ملعي نمك « ةبغرلا هنع

 ةرضم فرع ىتم ناسنإلا نإف . ةّرضملا نم اهيف ام ملعت نأ ةبغرلا هذه قيرط كلذكف

 باذعلا نم هل ضرعتي امو « ةرخآلا يف ةلزنملا نمو « هبلق حالص نم هتوفي امو ءايرلا
 بولق ةظحالم ببسب مهلا تتشت نم ايندلا يف هل ضرعتي ام عم اذه . يزخلاو تقملاو

 نمو « قيرف هب طخسي قيرف هب ىضري ام لكف « كردت ال ةياغ سانلا ىضر َّنِإف . قلخلا

 يف هل ضرغ يأ مث . هيلع مهطخسأو هيلع هنا طخس « هللا طخس يف مهاضر بلط

 موي هعفني الو « ًالجأ الو ًاقزر مهحدم ديزي الو ؟ مهحدم لجأل هل هللا مذ راثياو مهحدم

 رخؤي الو « هلجأ لعجي الو ًائيش مهمذ هرضي الو ؟ هنم رذحي مل مهمذ كلذكو . هتقافو هرقف

 الو ًاتوم نوكلمي الو « ًاعفن الو ارض مهسفنأل نوكلمي ال , ةزجع مهلك دابعلا نإف « هقزر

 ىلاعت هللا ىلع لبقأو « ءايرلا ىف هتبغر ترتف « هسفن يف اذه ررق اذإف . اروشن الو ةايح

 . هعفن لقيو هرضي امف بغري ال لقاعلا ناف « « هبلقب
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 بولقلل رخسملا وه ىلاعت هللا نأ ملعي نأب هليزيف « سانلا يديأ يف اميف عمطلا امأو

 يروا TS ر؛ءاطعإلاو عنملاب

 مهو رب رتي نم و بذاك ءاج هللا دنع ام ل فيكف « ةن او ةنملا « دارملا ىلإ و
 دساف

 امک < اهنود تاوبألا قالغاو ¢ تادابعلا ءافحخا | هسفن دوعي نأ عفانلا ءاودلا نمو

 قشي كلذو . لامعألا ءافخا لثم ءايرلا ىف ءاود ال هنإف . شحاوفلا نود باوبألا قلغت

 . نوعلاب هللا هدمأو . هلقث هنع طقس « تاكا هده لهو اف ةدفاحسملا ادب ف

 قيفوتلا هللا نمو . ةدهاجملا دبعلا ىلعف

 هملعت نم دب ال كلذو « ةدابعلا ءانثأ ءايرلا نم ضراعلا عفد يف : يناثلا ماقملا

 نيعأ نم هسفن طاقسإو ةعانقلاب هبلق نم ءايرلا سراغم علقو « هسفن دهاج نم نإ « ‹ ًاضيأ

 هضراعي لب « ةدابعلا ءانثأ يف هكرتي ال ناطيشلا نإف . مهمذو مهحدم راقتحاو « سانلا

 ؟ هريغ ملع يف ةدئاف ىأف « كلاحب ملاع هللاو « اوملعي ملوأ اوملع قلخللو كلام : لوقي

 لباقيف . تقملل ضرعتلاو ءايرلا تافآ اهركذ « دمحلا ةفآ ىلا ةبغرلا تجاه نإف
 ريثت ءايرلا ةفا ةفرعمو « ةوهش ريثت سانلا عالطا ةفرعم نإف « تقملا ةهاركب ةبغرلا كلت

 . ةهارك

 تاعاطلا راهظإ دصق ىف ةصخرلا نايب ىف لصف
 عالطا ةهاركو . بونذلا ناتك ىف ةصخرلا نايبو

 هل مهمذو بنذلا ىلع سانلا

 يفو < ءايرلا نم ةاجنلاو صالخإلا ةدئاف لامعألا رارسا, يف نأ ملعاف « لوألا امأ

 8 ريخلا یف سانلا بيغرتو 2 ءادتقالا ةدئاف راهظإلا

 لب « يفخلا ءايرلا بح هيف نوكي ال ىتح . هبلق بقاري نأ يغبني لمعلل رهظملاو

 لاثم فيعضلا لاثم ناف « كلذب هسفن عدخي نأ فيعضلل يغبني الو « هب ءادتقالا يوني

 لبقأو . مهمحرف ىقرغلا نم ةعامج ىلا رظنف . ةفيعض ةحابس نسحي يذلا قيرغلا

 فقرا



 . مهعم كلهو اوكلهف « هب اوثبشت ىتح مهيلع

 مهحدم هدنع ىوتساو « هنيع يف سانلا رغصو . هصالخا, متو يوق نم امأف

 . ريخ ريخلا يف بيغرتلا نأل « هل راهظالاب سأب الف . مهمذو

 ةفيرشلا مهلاوحأ نم ًائيش نو رهظي اوناك مهنأ فلسلا نم ةعامج نع كلذ يور دقو

 تضظفل ام يناف « يلع اوكبت ال : رضتحا نيح هلهأل مهضعب لاق امك « مهب ىدتقيل

 تملا لدم علب

 « ةفرغلا هذه يف ىلاعت هللا يصعت نأ كايا : هنبال هللا همحر شايع نب ركب وبأ لاقو

 . ةمتخ فلأ ةرشع يتنثا اهيف تمتخ يناف

 . ملعأ هللاو . مهمالك نم ريثك كلذ وحنو

 سيلو « ءاير اياطخلا نامتك نأ ناظ نظ امبرف] . بونذلا نامتك يف ةصخرلا امأو

 هركي هللا نأل , اهرتس هل ناك . ةيصعم هنم تعقو اذا, يئاري ال يذلا [قداصلا ناف كلذك

 . اهرتس بحيو يصاعملا روهظ

 هذه نم ًائيش بكترا نم » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو

 . 2( لجو زع هللا رتسب رتتسيلف . تاروذاقلا

 أشني اذهو « لجو زع هللا هبحأ ام ةبحم نع هبلق لخي مل « بنذلاب ىصع ناو اذهف

 . ناميإلا ةوق نع

 . هيف قدصلا رثأ اذهف « ًاضيأ هريغ نم بنذلا روهظ هركي نأ يغبنيو

 هللا ةعاط نع هلقعو هبلق اغشي ثي كلذ نأ ثيح نم « هل سانلا مذ هركي نأ كلذ نمو

 هلغشي ناك اذإ حدملا هركي نأ يغبني ًاضيأ ةلعلا هذهبو « مذلاب ىذأتي عبطلا ناف « ىلاعت
 . ناميإلا ةوق نم ًاضيأ اذه ناف « ركذلا نع هفرصيو « هبلق قرغتسي دو « ىلاعت هللا نع

 نمف < اهنع هللا ىه يتلا تاروذاقلا هذه اوبنتجا » ظفلب ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم ۴ /4 كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )ع3(

 هدانساو « ىلاعت هللا باتك هيلع مقن . هتحفص انلدبي نم هناف . هللا ىلا بتيلو « هللا رتسب رتتسيلف . اهنم ءيشب ملأ

 : يبهذلا هقفاوو « مكاحلا هححصو . حيحص
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 [ءايرلا نم ًافوخ تاعاطلا كرت ىف] لصف

 ‹ نيدلا ريغ ةعاطلا ىلع هل ثعابلا ناك ناف « ءايرلا نم ًافوخ تاعاطلا كرت امأف

 . هيف ةعاط ال ةيصعم هنأل « كرتي نأ يغبني اذهف

 يغبني الف . ًاصلاخ ىلاعت هللا لجأل كلذ ناكو « نيدلا كلذ ىلع ثعابلا ناك ناو

 . نيدلا ثعابلا نأل « لمعلا كرتي نأ

 نم هنأل « كلذ يغبني الف « عارم هنا : لاقي نأ نم ًافوخ لمعلا كرت اذا كلذكو

 . ناطيشلا دئاكم

 اهدزف « ءارم كنا : لاقف ةالص يف تنأو ناطيشلا كاتأ اذإ : يعخنلا ميهاربا لاق

 . لوط

 نع يور امك . ءايرلا نم ًافوخ ةدابعلا كرت هنأ فلسلا ضعب نع ىور ام امأو

 كرتو فحصملا قبطأف , فحصملا يف أرقي وهو هيلع لحد ًاناسنإ نأ يعخنلا ميهاربار

 نم اوسحأ مهنأ ىلع اذه لمحيف < ةعاس لك أرقأ ينأ اذه يناري ال : لاقو « ةءارقلا

 . اوعطقف نيزت عونب مهسوفن

 حصي ال امو قلخلا ةيؤر ببسب دبعلا طاشن نم حصي ام نايب ف لصف

 . ةعاس مايق هتداعو . ليللا رثكأ نولصيف < نيدجهتملا عم لجرلا تيبي دق

 . طاشنلا اذه ثعبنا ام مهالولو « موصيف نوموصي وأ . مهقفاويف

 نأ وهو . ليصفت هيف لب « قالطالا ىلع كلذك سيلو « ءاير اذه نأ ناظ نظ امب رف

 امبرف . ةلفغلا هيوهتستو . قئاوعلا هقوعت نكلو « ىلاعت هللا ةدابع يف بغري نمؤم لك

 هلزنم يف ناك اذإ ناسنإلا ناف « قئاوعلا عافدناو ةلفغلا لاوزل ًاببس ريغلا ةدهاشم تناك
 تعفدنا « بیرغ ناكم يف تاب اذاف « هتجوزب عتمتو ءيطو شارف ىلع مونلا نم نكمت

 . نيدباعلا ةدهاشم اهنم « ريخلا ىلع ثعبت بابسأ هل تلصحو « لغاوشلا هذه

 هذه لثم يفف « هريغ فالخب « معاطملا ةرثكل هلزنم يف موصلا هيلع رسعي دقو

 تنك كتداع ريغ تلمع اذإ : لوقيو « ةعاطلا نع دصلل ناطيشلا بدتني لاوحألا

 تفتلي الو « نطابلا هدصق ىلا رظني نأ يغبني امناو « هيلا تفتلي نأ يغبني الف « ًايئارم

 . ناطيشلا ساوسو ىلا
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 دبعتلاب وخست هسفن ىأر ناف « هنوري الو مهاري ناكم يف موقلا لثمي نأب هرمأ ربتخيو

 . اذه ىلع سقو « ءاير مهدنع اهؤاخس ناك خست مل ناو . هلل وهف

 نم ىفخأ ءايرلا ناف « كتين دقفتو . اهنع ًاثاحب نكف « ءايرلا تافا ةلمج هذهف

 . هتعاط عيمج يف هللا ملعب ةعانقلا هبلق مزلي نأ ديرملل يغبنيو

 نأب صالخإلا نم هسفن سيؤي نأ يغبني الو « هاجرو هللا فاخ نم كلذب عنقي امناو

 يف ةدهاجملا كرتيف . نيطلخملا نم انأو « ءايوقألا صالخإلا ىلع ردقي امنا : لوقي
 5 جوحأ كلذ ىلا طلخملا نأل . صالخإلا ليصحت

 ىلع تلخد . ناعمس : هل لاقي بهار نم ةفرعملا تملعت : مهدأ نب ميهاربا لاق

 ام : تلق . ةنس نيعبس ذنم : لاق ؟ هذه كتعموص يف تنأ مك ذنم : هل تلقف هتعموص

eو يم دكا ووو  

 نع يسفن تلقاث الكف ؛ كلب ا و مرت نون ا

 يفينح اي لمتحاف « ةعاس زعل ةنس دهج لمتحأ انأف . ةعاسلا كلت َّزع اهتركذ « ةدابعلا

 E ل كلل السبل كاما هرمخلا يل يل لزق اإل د ينج

BT 

 : اولاقف ىراصنلا تعمتجا , ريدلا تلخد املف . كيلا تيلدأ ام اوأر دقف « ريدلا

 نحل ا عصلابوا اولاق . ةتوف نم اش تلق ؟ خيشلا كيلا ىلدأ يذلا ام « يفينح

 ىلا تعجرف « ًارانيد نيرشع ينوطعأف « ًارانيد نورشع : تلق . هب مواس « هب قحأ

 , هدبعي ال نم زع اذه . كوطعأل ًافلأ نيرشع مهتمواس ول . تأطخأ : لاقف « بهارلا

 . كبر ةدابع ىلع لبقأ يفينح اي « هدبعي نم زع نوكي فيك رظناف

 , ةولخلا ىلا ًاثعاب نوكي بولقلا يف ةمظعلا رع سوفنلا راعشتسا نأ اذهب ناب دقف

 « ةدحاو ةباثمب مئاهبلاو هدنع قلخلا نوكي نأ اهنم هتمالس ةمالعو . ةميظع ةفآ هذهف

 . ملعأ ىلاعت هللاو
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 بجعلاو ربكلا مذ باتك

 : نالصف امهو

 : ربكلا يف لوألا لصفلا

 « حلا ريب ضرألا يف نوٌربكَتَي َنيِذَّلا يتايآ نَع ُفِرْصأَس ظل : ىلاعت هللا لاق

 . [77 : لحنلا]# َنيربكَتْسُملا بحي أل هل : لاقو ١[ 45 : فارعألا]

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ . ملسم دارفأ نم حيحصلا ثيدحلا يفو

 . (« ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال » : لاق

 ترثوأ : رانلا تلاق » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع « نيحيحصلا » يفو

 . « نيربكتملاب

 ةمايقلا موي نوربكتملاو نوراّبجلا رشحي » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنعو

 . « لجو زع هللا ىلع مهناوهل سانلا مهؤطي « رذلا ةروص يف

 ‹ ةبوتلا هل جراف « ةوهش يف هتيصعم تناك نم : هللا همحر ةنييع نب نايفس لاقو

Cayهيلع شخاف < ربك نم هتيصعم تناك اذإف <  

eقسشل لودر  aو نو  

 يرازإ يَّقش دحأ نإ هللا لوسر اي: ركب وبأ لاقف « ةمايقلا موي هيلا, هللا رظني مل ءاليخ

 هلا ل ا ل ا لل

 « ءاليخ هعنصي نمث

 ٠ حراوجلا ىلع رهظيف « هترمث يه لامعأ نع ردصت نطاب قلخ ربكلا نأ : ملعاو

 تافص يف ريغلا قوف هسفن یری ينعي « هيلع ربكتمل تملا ىلع سفنلا ةيؤر وه قلخلا كلذو

 . ًاربكتم نوكي كلذ دنعف « لامكلا



 نوكي نأ الإ . ًاربكتم نوكي نأ روصتي الو « ًابجعم نوكي نأ روصت هدحو ناسنإلا قلخي
 نم رقح « ماظعتسالا نيعب هسفن ىأر ىتم ناسنإلا نإف . هقوف هسفن یری وهو هريغ عم

 الاهجتسا ريمحلا ىلا رظني هنأك ةماعلا ىلا رظني نأ « ربكتملا اذه ةفصو « هاردزاو هنود

 , اراقجتماو

 داهزلاو دابعلا هنع كفني املقو . صاوخلا كلهي هيفو . ةميظع ربكلا ةفآو

 . ءاملعلاو

 ةنجلا لخدي ال هنأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأ دقو . هتفا ظعت ال فيكو

 . ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم

 نأل . نينمؤملا قالحخأ نيبو دبعلا نيب لوحي هنأل « ةنجلا نود ًاباجح راص امناو

 نم ملسي الو . حصنلا لوبقو ظيغلا مظك ىلع الو . بضغلاو دسحلاو دقحلا كرت

 . هل دايقنالاو « قحلا لوبقو . ملعلا ةدافتسا نم عنمي ام ربكلا عاونأ رش نمو

 لاق امك . قحلل دايقنالا ىلع هسفن هعواطت ال نكلو . ربكتملل ةفرعملا لصحت دقو

 ُنمْؤنأ اولاقف ٠٤[  : لمنلا]4 اُلُعَواَمْلَظ مُهُسفنأ اهتقيتساو اهب اوُدَحجَو $ : ىلاعت
 ةريثك تايآو ١٠١[ : ميهاربا] ادم ٌرَمِبَألا من نا ط[47 : نونمؤملا] 4انلثم نيَرَشِبل
 . هلوسر ىلعو هللا ىلع ربكت اذهو . اذهوحن

 ايا كلذ. مهيلع هسفن ماظعتساو مهراقتحا وه دابعلا ىلع ربكتلا نأ مدقت دقو

 عنتما نأ مالسلا هيلع مدآ ىلع هربك سيلبا لمح امك « ىلاعت هللا رمأ ىلع ربكتلا ىلا وعدي

 . دوجسلا يف هبر رمأ لاثتما نم
 قحلا رطب : ربكلا » : لاقف ربكلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرش دقو

 صمغ : ىوريو . مهراقحتساو « مهب ءاردزالا : سانلا طمغ ىنعمو 8 « سانلا طمغو

 . سانلا طمغ ىنعمب سانلا
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 [ربكلا تافا ميسقت ىف] لصف

 : تاجرد ثالث ىلع ربكلا ةفآ يف دابعلاو ءاملعلا نأ : ملعاو

 خم اريح هدفت رسوب 4 مهنم ناسنإلا بلق يف ًارقتسم ربكلا نوكي نأ : ىلوألا

 عطق دق هنأ الإ « ةسورغم ربكلا ةرجش هبلق يف اذهف « عضاوتيو دهتجي هنأ الإ « هريغ

 . اهناصغأ

 ‹ نارقألا ىلع مدقتلاو « سلاجملا يف عفرتلا نم هلاعفأب كل رهظي نأ : ةيناثلا

 ضرعم هنأك . سانلل هدخ '”رعصي ملاعلا ىرتف « هقح يف رصقي نم ىلع راكنإلاو

الهج دق ناذهو « مهل رذقتسم هنأك ههجوو شيعي دباعلاو « مهنع
 هيبن هب هللا بدأ ام 

 ( َنيِنمْؤُملا نم َكَعَبََأ ْنَمل َكَحاَتَج ْنضِْفْحاَو ل: لاق نيح « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 . [؟8١ : ءارعشلا]
5 

 8 سئفنلا ةيكزتو . رخافملاو ىواعدلاك 3 هناسلب ربكلا رهظي نأ : ةثلاثلا ةجردلا

 بسن هل يذلاف « بسنلاب ربكتلا كلذكو « هريغل ةرخافملا ضرعم يف لاوحألا تاياكحو

 . المع هنم عفرأ ناك ناو بسنلا كلذ هل سيل نم رقحتسي فيرش

 الإ دحأ نم مركأ دحأ سيلو « كنم مركأ انأ : لجرلل لجرلا لوقي : سابع نبا لاق

 . ١١[ : تارجحلا]# مكاقتأ هللا دنع ْمُكَمَركأ نإ : ىلاعت هللا لاق . ىوقتلاب

 ربكلاف 2 كلذ وحنو عابتألا ةرثكو <« ةوقلاو « لامجلاو < لاملاب ربكتلا كلذكو

 . مهوحنو راجتلاو كولملا نيب يرجي ام رثكأ لاملاب

 ركذو ةبيغلاو صقنتلا ىلا نهوعديو « ءاسنلا نيب يرجي ام رثكأ لامجلاب ربكتلاو

 . بويعلا

 نيبو « دونجلا ةرثكب ةرثاكملاب كولملا نيب يرجيف « راصنألاو عابتألاب ربكتلا امأو

 . نيديفتسملاب ةرئاكملاب ءاملعلا

 نأ نكمأ . ًالامك هسفن يف نكي مل نإ « ًالامك دقتعي نأ نكمي ام لكف ةلمجلا يفو

: 
 )١( سملتملا لوقو ( سانلل كدخ رعصت الو ) ىلاعت هلوق هنمو , ربكلا نم هلامأ يأ : هرعاصو هدخ رعص

5 
 اموقتف هدخ نم هل انمقأ هدخ رعص رابحلا اذإاانكو

۲۹ 



 كلذ نأ هنظل « روجفلاو رمخلا برش ةرثكب رختفي دق قسافلا نإ ىتح « هب ربكتي
 . لامك

 , ًارزش هرّظتو « ههجو رْعَّصك « ناسنإلا لئامش يف رهظي ربكتلا نأ : ملعاو
 ةغيصو « هتمغنو هتوص يف ىتح « هلاوقأ يفو . ًاثكتمو اعبرتم هسولجو . هسأر قارطاو

 هتانكسو هتاكرحو هدوعقو همايقو « هرتخبتو هيشم يف ًاضيأ :كلذ رهظيو ى مالكلا هداریاپ

 . هتابلقت رئاسو

 . هل سانلا مايق بحي نأ : ربكتملا لاصخ نمو

 : نيبرض ىلع مايقلاو
 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق . هنع يهنم اذهف . دعاق وهو هسأر ىلع مايق

 ةداع هذهو . «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًامايق لاجرلا هل لثمتي نأ بحأ نم » : ملسو

 . نيربكتملاو مجاعألا

 . كلذ نولعفي نوداكي ال فلسلا ناك دقف . ناسنإلا ءيجم دنع مايق : يناثلا

 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم انيلإ بحأ صخش نكي مل : سنأ لاق
 . كلذل هتهارك نم نوملعي امل اوموقي مل هوأر اذا. اوناكو

 راص دقو «سانلا ءالضفو .لداعلا مامإولاو نيدلاولل مايقلا بحتسي : : ءاملعلا لاق دقو

 مل « هقح يف لعفي نأ حلصي نم قح يف ناسنإلا هكرت اذإف « لضافألا نيب راعشلاك اذه
 . ًادقح كلذ بجويف . هقح يف ريصقتلاو « هتناها ىلا هبسني نأ نمأي

 سيل هنأ ىريو « كلذ هركي نأ هل ماقي يذلا عنمي ال مئاقلا قح يف اذه بابحتساو

 . كلذل لهأب

 . هفلخ يشمي دحأ هعمو الا, يشمي ال نأ : ربكتملا لاصخ نمو

 ك 2

 هللا لوسر ديب ذخأتل ةنيدملا لهأ نم ةمألا تناك : لاق هنع هللا يضر سنأ ىور دقو

 . اهتجاح يف هب قلطنتف  ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 ةذخف سمتل يذخف ناو « داور يبأ نب زيزعلا دبع ىلا تسلج : بهو نبا لاقو

 قرض



 « ةربابجلاب نولعفت ام يب نولعفت مل : لاقو هيلا ينرجف يبايث ذخأف « هنع يسفن تيحنف

 ! ؟ ينم اًرش الجر مكنم فرعأ ال يناو

 یلص هللا لوسر هيلع ناك ام فالخب اذهو « هتيب يف ًالغش هديب ىطاعتي ال نأ اهنمو

 . ملسو هلآو هيلع هللا

 رجتي قوسلا ىلا بايثلا لمحي هنع هللا يضر ركب وبأ ناكو . هلمحو ًائيش ملسو هلاو

 يضر يلع ىرتش داو . هتيب ىلا هلمحو هديب هقلعف امحل هنع هللا يضر رمع ىرتشاو . اهيف

 قحأ لايعلا وبأ « ال : لاق ؟ كنع لمحأ : لئاق هل لاقف « ةفحلم يف هلمحف ًارمت هنع هللا

 . لمحي نأ

 ذئموي وهو « بطح ةمزح لمح دقو قوسلا نم ًاموي هنع هللا يضر ةريره وبأ لبقأو

 و ل ل

 هللا ىلص هللا لوسر ةريسب هيلعف « عضاوتلا لمعتسيو « ربكلا يفني هني نأ دارأ نمو

 . « ةشيعملا بادأ » 0 3 ملسو هلاو هيلع

 داع د د

 عضاوتلا باستكاو ربكلا ةجلاعم نايب

 هتجلاعم يف كلو « نيع ضرف هتاوادمو . تاكلهملا نم ربكلا نأ : ملعا

 : ناماقم

 نأ هيفكيو < ليلذ لك نم لذأ هنأ ملع < ةفرعملا قح هسفن فرع اذا هنإف « هبر فرعيو

 مث < لوبلا جرخم نم تجرخ ةفطن نم مث « بارت نم مدعلا دعب هدوجو لصأ يف رظني

 الو عمسي ال ًادامج ناك نأ دعب . ًاروكذم ًائيش راص دقف . ةغضم نم مث « ةقلع نم

 هرقفب و « هتوق لبق هفعضبو « هتايح لبق هتومب أدتبا دقف « كرحتي الو سحي الو . رصبي

 . هانغ لبق

 4 ُهَرَّدَقَف ُهفَلَح ةفطت نم # ُهَقَلَخ ءيش ّيأ نم إي : هلوقب اذه ىلا ىلاعت هللا راشأ دقو

 : هلوقبو « 7١[ : سبع] رسي َليِبَّسلا ٌمُث ا: هلوقب هيلع نتما مث [۱۹ و 18 : سبع]
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 هجرخأو « هريوصت نسحأو . توملا دعب هايحأف [؟ : رهدلا] « ًاريصب ًاَعيِمَس هانْلَعَجَف +

 . هاوقو هادهو هاسكو « هاورأو هعبشأف « ايندلا ىلا

 ؟ هرخفو هربكل هجو يأف « هتيادب اذه نمف

 و ل ع يو كا كابا رع هنأ ىلع

 ال . مدهتو یهو دق وه ذأ, « مت دق هناينب امنيب < ء ةلئاهلا ضارمألاو . ةداضتملا طالخألا

 ءيشلا ذلتسيو « هاسنيف ءيشلا ركذي وه امنيب  ًاعفن الو ًارض هسفنل ءيشلا كلمي
 . ةتغب هتايح بلسي نأ نمأي ال مث « هلاني الف ءيشلا موريو « هيدريف

 امك ًادامج هدعي ىذلا توملاف . هرمأ رخآ امأو « هرمأ لوأ كاذو . هلاح طسوأ اذه

 لكأيو . هماظع رخنتو « هؤاضعأ ىلبتو « ةنتنم ةفيج ريصيف بارتلا يف ىقلي مث . ناك
 ىلبلا لوط دعب مث « ناينبلا هنم رمعيو . نازيكلا هنم لمعي ًابارت دوعيو « هؤازجأ دودلا

 « ةريسم ًالابجو « ةلدبم ًاضرأ ىريف « ةمايقلا ةضرع رضحيو « ةقرفتملا هؤازجأ عمجت
 ع رفزت ًاميحجو « ةملظم ًالاوحأو « ةرّوكم ًاسمشو « ةردكتم ًاموجنو « ةقشنم ُءامسو

 : ءارسالا]4 ًابيسَح َكِيلَع مولا كفي ىك كبانكك ارقا 8: هل لاقيو « رشنت فئاحصو
 اهب حرفت تنك يتلا كتايح يف كب لكو دق ناك : لاقيف ؟ يباتك امو : لوقيف . [4

 لكأو « دوعقو مايقو « ريثكو ليلق نم . لمعتو هب قطنت ام نايصحي ناكلم اهميعنب ربكتتو
 اباوج دعأو « هيلع باسحلا ىلا ملهف < ىلاعت هللا اصحأو . كلذ تيسن دقو . برشو

 مئاهبلاف « رانلا ىلا راص نإف ؟ ربكتلا هلاح هذه نمل امف « رانلا ىلا قاست:تنأف الاو « هل
 نع وفعلا نم كش ىلع وهو هلاح اذه نمو . بارتلا ىلا دوعت اهنأل . هنم ًالاح نسحأ

asو وكاجول يرد نو تو دل در  GS 

 يف سبحف . طوس فلأ اهلجأل برضي نأ قحتسا ةيانج كلم ىلع ىنج لجر لثمك

 لهأ ىلع ربكتي هارتفأ . كلذل هب ىعدي نأ رظتنم وهو . بقاعيف جرخيل نجسلا
 ؟ باقعلل ةبجوم الإ يصاعملا لهو « نجس الإ, ايندلا لهو ؟ نجسلا

 هل حولتف « هتعنص بئاجعو هتردق راثآ يف رظني نأ هيفكيف . هبر ةفرعم امأو

 . ربكلا لصأل علاقلا جالعلا وه اذهف . ةفرعملا هل رهظتو . ةمظعلا

 ىنلع ةا تاب كلود: اكو ىتاعت دف لعفلاب عضاوتلا يلمعلا جالعلا نمو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقيرط ىلا ةراشإلا تمدقت دقو « نيعضاوتملا قلخ لامعتسا

 فض



 . ةليمجلا قالخألاو عضاوتلا نم هيلع ناك امو < ملسو هلاو

 ةهج نم ربكلا هارتعا نمف « باسنألاب ربكتلا نم ضرعي اميف : يناثلا ماقملا
 ةفطن بيرقلا هابأ نإف « هدجو هابأ ملعي مث « هريغ لامكب ززعت اذه نأ ملعيلف .بسنلا

 , ءالقعلا رظن هنطاب ىلا رظنيلف « لامجلاب ربكلا هارتعا نمو « بارت ديعبلا هابأو « ةرذق
 « قرع هملا ول هنأ ملعيلف « ةوقلا ةهج نم هارتعا نمو « مئاهبلا رظن هرهاظ ىلا رظني الو
 ةكوش ناو « ةدم يف دوعي ال ام هتّوق نم ُلحَّلَحُت موي ىّمُح ناو « زجاع لك نم زجعأ داع
 . هتقلقأل هنذأ يف تلخدول ةقبو . هتزجعأل هلجر يف تلخدول

 ٌفأف « هنم ىنغأ مهدجو « دوهينا نم ًاقلخ لمأت اذإف « ىنغلا ببسب ربكت نمو

 . ًاليلذ هبحاص دوعيف « ةظحل يف قراسلا هبلتسيو « دوهيلا هب قبست فرشل

 ركفتيلو « لهاجلا نم دكا ملاعلا ىلع هللا ةجح نأ ملعيلف « ملعلا ببسب ربكت نمو

 هردق نأ امك « هريغ رطخ نم مظعأ هرطخ نإف « هددصب وه يذلا ميظعلا رطخلا يف

 . هريغ ردق نم مظعأ

 ىلاعت هللا دنع ًاتوقمم راص ربكت اذا. هنأو « هناحبس هللاب قيلي ال ربكلا نأ ًاضيأ ملعيلو
 لمعتسيو هضيقنب هجلاعي ببس لك كلذكو « عضاوتي نأ هنم هللا بحأ دقو . هدنع ًاضيغب

 . عضاوتلا

 : طسوو نافرط هل قالخألا رئاسك قْلُخلا اذه نأ : ملعاو

 ًاربكت ةدايزلا ىلا ليمي يذلا هفرطف
 . ةلذمو ًاسساخت ىمسي ناصقنلا ىلا ليمي يذلا هفرطو

 ريخف . ةلذم ريغ نم عضاوتي نأ وهو « دومحملا وهو < ًاعضاوت ىسمي طسولاو

 ‹ عضاوتم وهف « مهنع رخأت نمو « ربكتم وهف هنارقأ ىلع مدقت نمف « اهطاسوأ رومألا
 نع هل ىحنتف « هوحن وأ فاكسإ ملاعلا ىلع لخدأ اذا, امأف « هردق نم ًائيش عضو دق هنأل

 « للذتو سساخت دقف . بابلا ىلا هعم ىشمو هلعن هل مدق مث « هيف هسلجأو هسلجم
 هعضاوت نكل « هقح قح يذ لك يطعي نأ وهو « لدعلا دومحملا لب « دومحم ريغ كلذف

 الو « ةجاحلا يف يعسلاو « ةوعدلا ةباجإو , مالكلا يف نيللاو لاؤسلا يف قفرلاب ةقوسلل
 . ملعأ هللاو « هرغصتسي الو « هرقحي
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 : بجعلا يف يناثلا لصفلا

 لجر امنيب » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع يور

 موي ىلا اهيف "”لجلجتي وهف .ضرألا هب هللا فسخ « هسفن هتبجعأ دقو نيدرب يف رتخبتي

 . « ةمايقلا

 ‹ عبتم ّىوهو . عاطم حش : تاكلهم ثالث » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 . « هسفنب ءرملا باجعاو

 ال طناقلاو « ريمشتلاو بلطلاب الا, لانت ال ةداعسلا نأل امهنيب عمج امناو . طونقلاو
 . ىعسي الف هدارمب رفظ دق هنأ نظي بجعملاو . بلطي

 ًامئاق تيبأ نأ نم ّيلإ ُبحأ « ًامدان حبصأو ًامئان تيبأ نأل : هللا همحر فرطم لاق

 . ًابجعم حبصأو

 بجعلا نم دلوتيف « هبابسأ دحأ هنأل . ربكلا ىلا وعدي بجعلا نأ : ملعاو
 . قلخلا عم اذهو )2 ةريثكلا تافآلا ربكلا نمو .ربكلا

 هللا ىلع نمي هنأكف « اهماظعتسا ةجيتن تاعاطلاب بجعلا نإف . قلاخلا عم امأف

 . اهل ةدسفملا اهتافآ نع ىمعيو « اهل هقيفوتب هيلع هتمعن ىسنيو « اهلعفب ىلاعت
 . اهب بجعأو اهيضر نم نود اهدر فاخ نم لامعألا تافا دقفتي امناو

 ىري نأ كلذ ىلا فاضنا نإف < لمع وأ ملع نم لامك فصوب نوكي امنا بجعلاو .

 عقوت بجوي لالدإلاو « هب بجع ام ماظعتساب لصحي بجعلاف « ًالالدا هللا دنع هل ًاقح

 . هدر ركنيو هئاعد ةباجا, عقوتي نأ لثم « ءازجلا

 بجعلا جالع ىف لصف

 ىنعم الف « كلامعأ داجيإو كداجيإب كيلع معنملا وه هناحبس هللا نأ : ملعا

 كلذ لك ذإ « هانغب ينغ الو « هلامجب ليسج الو «هملعب ملاع الو « هلمعب لماع بجعل

 . ىرخأ
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 كلمع دوجوو كدوجوب الا لمعلا روصتي الو كتردقب لصح لمعلا نإ : تلق ناف

 لمعلا ناك نإف . كنم ال ىلاعت هللا نم كلذ لكو . كتردق نيأ نمف كتردقو كتدارإو

 لمعلا كنكمي ال حاتفملا طع مل امو « ىلاعت هللا ديب حاتفملا اذهو . هحاتفم ةردقلاف ةردقلاب

 . اهحاتفم ىطعت نأ الا اهيف ام ىلع ردقت مل ةقلغم ةنازخ دنع تدعق ول امك

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا ١ يفو

 الو » : لاق ؟ هللا لوسراي تنأ الو : اولاق « « ةنجلا هلمع مكنمادحأ لخدي نل » : لاق

 . « لضفو هنم ةمحرب هللا يندمغتي نأ الاءانأ

 اهركذ قبس دقو « ربكلا عقي اهب يتلا بابسألاب نوكي بجعلا نأ : ملعاو

 . اهجالعو

 هجالعو « هئابآ فرشب وجني هنأ فيرشلا ليختي امك . بسنلاب بجعلا كلذ نمو
 هنإف « مهب ىدتقا ناو . لهج دقف « مهب قحلم هنأ نظو « هءابآ فلاخ ىتم هنأ ملعي نأ

 . سفنلا ىلع ءارزإلاو فوخلا لب « مهقالخأ نم بجعلا نكي مل

 مُكَمَرْكَأ لإ: ىلاعت هللا لاق . بسنلا سفنب ال « ةدومحملا ةعاطلاب اوفرش امنإو
 اي» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو « [ 18 : تارجحلا ]4 مكاقنأ هللا دنع

 . « ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال « ةمطاف

 . هتبارق ووذ هيف عفشي نأ فيرشلا وجري امنا : تلق نإف

 هقارحا, دعب صخشلا يف عفشي دقو « ةعافشلا نوجري نيملسملا لك نأ : باوجلاف

 : ةعافشلا يجنت الف بنذلا ىوقي دقو ءرانلاب

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 اي : لوقيف « ءاغر هل ريعب هتبقر ىلع ةمايقلا موي ءيجي مكدحأ “نيفلأ ال » لاق ملسو

 . « كتغلبأ دق « ًائيش كل كلمأ ال : لوقأف . ينثغأ « هللا لوسر

 كمهنملا ضيرملا لثمك « ةعافشلا ءاجر ىلع ًادامتعا بونذلا يف كمهنملا لثمو

 بيبطلا داهتجا نإف « لهج كلذو . قفشملا قذاحلا هبيبط ىلع ًادامتعا . تاوهشلا يف

 . هتدجو اذا, : ءيشلا تيفلأ : لاقي . يفلا الو دجأ ال ءىأ (9)
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 نم نوفاخي اوناك نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا تاداس نأ اذه حضويو

 !؟ مهبتارم لثم يف سيل نم لكتي فيكف « ةرخآلا

 هآرف لَمَع ُءوُس هَل نير نَمْفَأ 8: ىلاعت هللا لاق امك .أطخلا يأرلاب بجعلا كلذ نمو
 هيأرب ًابجعم ناك ىتم اذه نإف « هريغ جالع نم دشأ اذه جالعو . [ ۸ : رطاف ]4 ًانَسَح
 نأ ةلمجلا يف هجالع امناو !؟ ةاجن هدقتعي ام كرتي فيكو « حصان حصن ىلا غصي مل
 يلقع ليلد وأ ةنس وأ .باتك نم عطاق هل دهشي نأ الاي.هب رتغي ال .ًأدبأ هيأرل مهتم نوكي
 باتكلا ةسراممو ملعلا لهأ ةسلاجمب الإ كلذ فرعي نلو « ةلدألا طورشل عماج

 . ةنسلاو

 ‹ بهاذملا يف ضوخي ال نأ ملعلا يف رمعلا قارغتسال غرفتي مل نمل ىلوألاو
 ٌءيش هلثمك سيل # . هل كيرش ال دحاو هناحبس هللا نأو « لمجلا داقتعا دنع فقي نكلو

 ريغ نم نآرقلا هب ءاج امب نمؤيو هب ءاج اميف قداص هلوسر نأو . مب ٌريصبلا ٌعيِمّسلا وُهَو
 بهاذملا يف ضاخ ىتمف « تاعاطلا ءادأو . ىوقتلا يف هنمز فرصيو « ريقنت الو ثحب
 . كله « هتفرعم ىلا لصي ال ام مارو
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 هتاجردو هماسقاو رو رغلا باتك

 ةرخالاو « دقن ايندلاو . ةئيسنلا نم ريخ دقنلا : لاقف « ايندلا هترغ نم سانلا نمو

 لشم ناك اذا, الإ « ةئيسنلا نم ًاريخ نوكي ال دقنلا نإف « سيبلتلا لحم اذهو . ةئيسن

 ىلا ءزج فلأ نم ءزجب سيل ةرخآلا ةدم ىلا ةفاضإلاب ناسنالا رمع نأ مولعمو . ةئيسنلا

 لثم ةئيسنلا تناك اذإ . ةئيسنلا نم ريخ دقنلا : لاق نم دارأ امناو « سفنلا عطقني نأ

 . رافكلا رورغاذهو « دقنلا

 اذه يف رافكلا اوكراش دق مهنإف « مهدئاقع ةمالس عم يصاعملا وسبالم امأف

 ةهج نم « رافكلا رمأ نم لهسأ مهرمأ نأ الإ « ةرخآلا ىلع ايندلا اورثآ مهنأل « رورغلا

 . دبألا باقع نم مهعنمي ناميالا لصأ نأ

 امبرو « هوفع ىلع لكتن امناو « ميرك هللا نا, : لوقيف « رتغي نم ةاصعلا نمو

 . مهئابا حالصب اورتغا

 اجر نمو « هنم بره ًائيش فاخ نمو « هبلط ًائيش اجر نم : ءاملعلا لاق دقو

 . رورغم وهف . رارصألا عم نارفغلا

 يف رافكلا ديلختب ىضق دقو « باقعلا ديدش هتمحر ةعس عم ىلاعت هللا نأ ملعيلو

 يف هدابع نم قلخ ىلع نحملاو ضارمألا طلس دقو . مهرفك هرضي ال هنأ عم « رانلا

 ! ؟ فاخن ال فيكف « هباقع نم انفوخ مث « اهتلازا ىلع رداق هناحبس وهو « ايندلا

 . رورغ وهف لمعلا ىلع ثعبي ال امو « لمعلا ىلع ناثعبي ناقئاس ءاجرلاو فوخلاف

 . يصاعملا راثياو « ةلاطبلا ىلع مهلمحي قلخلا رثكأ ءاجر نأ اذه حضوي '

 ريصقتلا عم اونمأ ناهزلا اذه لهأ مث « اوفاخو اولمع لوألا نرقلا نأ بجعلاو

 . نوحلاصلاو ءايبنألا فرعي مل ام ىلاعت هللا مرك نم اوفرع مهارتأ « اونأمطاو

 لهأ مذ لهو !؟ مهؤاكب رثكو كئلوأ بعت ملف « ىنملاب كردي رمألا اذه ناك ولو
 ‹ ١59[ : فارعألا ]ان ٌرْفْعِيَس َنوُلوُقَيَو ئثذألا اذه َضَرَع َنوُدُحْأَي 8#: هلوقب باتكلا

 !؟ لاحلا اذه لثمل الا

 ميهارباو « هنبا عم مالسلا هيلع حون ةصق ركذي الهف « هئابآ حالصب رتغا نم امأو

 . نييبنلا رئاس ىلعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همأ عم دمحمو « هيبأ عم مالسلا هيلع
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 مهيصاعم نأ الإ « يصاعمو تاعاط مهل ماوقأ رورغ . رورغلا اذه نم برقيو

 دق نوكيو مهردب قدصتي مهنم دحاولا ىرتف « حجرت مهتانسح نأ نونظي مهو « رثكأ
 وك جب نكمل ل وع ب ا ياس 7

 حجري نأ تير ىرخ أ يف ًافلأو هفك يف امهرد عضو نمك الاروه امو . ةقدصلا كلت
 . فلأب مهردلا

 « هتانسح ددع ظفحي هنأ كلذ ببسو . هيصاعم نم رثكأ هتاعاط نأ نظي نم مهنمو
 يف ةرم ةئام هحبسيو هللا رفغتسي يذلاك ٠ هبونذ دقفتي الو « هتائيس ىلع هسفن بساحي الو

 كل د . يضري ال امب ملكتيو « نيملسملا باتغي هراهن لوط لظي مث مويلا
 . هنع يهنملا مالكلاو ةبيغلا ةبوقع يف رظني الو ..رافغتسالاو حيبستلا

 [دابعلاو ءاملعلاب عقاو رارتغالا] لصف

 : فانصأ ةعبرأ قح يف بلغألا يف رارتغالا عقيو

 7 ءاينغألاو 0 ةفوصتملاو 8 دابعلاو , ءاملعلا

 : ءاملعلا : لوألا فنصلا

 : قرف مهنم نورتغملاف . ملعلا لهأ امأف

 . نع اهظفحو حراوجلا دقفت اولمهأو « ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا اومكحأ قرف مهنم
 رظن ولو « ناكمب هللا نم مهنأ اونظو . مهملعب اورتغاو « تاعاطلا اهمازلاو « يصاعملا

 نكي مل لمعلا الولو < N يارس 1 كا و ر ءالؤه
 نم حلفأ دق : لقي ملو ٩[ : سمشلا ]4 اَهاكَر نم َحَلْفأ دق : ىلاعت هللا لاق . ردق هل

 ملاعلا يف درو ام ركذيلف . ملعلا لهأ لئاضف ناطيشلا هيلع الت نإف « اهيكزي فيك ملعت

 «ثهْلي ةكرتت وأ ْثَهْلي هيلع لمحت نإ ٍبّلكلا لَئَمَك ُهَلَثَمَف : ىلاعت هلوقك « رجافلا

 . [ ه : ةعمجلا ]«ًاراَفْسُأ ٌلمْحَي ٍراَمحلا لَتَمَكهو . [ 175 : فارعألا ]

 اوحميل مهبولق اودقفتي ملو . رهاظلا لمعلاو ملعلا اومكحأ ىرخأ ةقرف مهنمو

 3 ةرهشلا بلطو .ولعلا بلطو 3 ءايرلاو دسحلاو ربكلاك 3 اهنم ةمومذملا تافصلا

 نأ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق اوسنو »¢ مهنطاوب اولمهأو 3 مهرهاظ اونيز ءالؤهف

 . « مكلامعأو مكبولق ىلا رظني امناو . مكلاومأو مكروص ىلا رظني ال هللا
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 نم الإ وجني ال ذإ .لصالا وه بلقلاو . بولقلا اودهاعتي ملو « لامعألا اودهاعتف

 رمأف « هدسفي شيشخ هعم تبنو تبنف « ًاعرز عرز لجر لثمك ءالؤه لاثمو

 . ىوقت هلوصأ لزت ملف « هلوصأ كرتيو هفارطأو هسوؤر زجي ذخأف « هعلقب

 مهسفنأب مهبجعب مهنأ الا . ةمومذم ةنطابلا قالخألا هذه نأ اوملع ىرخأ ةقرفو

 لاق 2 ةسايرلاو ربكلا لياخم مهيلع رهظ اذإف « ملعلا نم مهغلبم غلب نم نود ماوعلا

 نأو ‹ رورغلا ىسنيو « مالسالا لذ يلذ يفو < يلذب اوحرفو « نيدلا ءادعأ يب تتمش

 اوناك هباحصأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ليلدب اذه هل لوس ىذلا وه سيلبا

 . ةنكسملاو رقفلا نورثؤيو نوعضاوتي

 هل تضرع ماشلا مدق امل هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع انيور دقو

 لاقف « هريعب هعمو « ءاملا ضاخو « امهكسمأو هيفخ عزنو « هريعب نع لزنف « ةضاخم

 : لاقو هردص يف كصف . ضرألا لهأ دنع ًاميظع ًاعنص مويلا تعنص دقل : ةديبعوبأ هل

 . ةديبع ابأ اي اذه لوقي كريغ ول وأ

 مكلذي هريغب زعلا اوبلطت امهمف . هلوسرب هللا مكزعأف « سانلا رقحأو لذأ متنك مكنإ
 , “هلا

 ول : هل ليقف . هريعب ىلع وهو سانلا هلبقتسا « ماشلا مدق امل : هنع ةياور يفو

 مكارأ ال : هنع هللا يضر رمع لاقف ؟ مههوجوو سانلا ءامظع هب ىقلت انوذرب تبكر

 . يلمج ليبس اولخ  ءامسلا ىلا هديب راشأو  انهاه نم رمألا امنا . انهاه

 وحنو ةهرافلا لويخلاو . ةعيفرلا بايثلاب ايندلا زع بلطي رورغم نم بجعلا مث
 ءادتقال. « لمعلاو ملعلا راهظإ اذهب ىضرغ امنا : لاق ءايرلا رطاخ هل رطخ اذاو . كلذ

 حرفي امك هريغب سانلا ءادتقاب حرفل هدصق اذه ناك ولو « نيدلا ىلا اودتهيل يب سانلا

 . حيحص هدانسإو 3 ۸۲/۲ « كردتسملا » يف مكاحلا هجرخأ )ع(
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 : لوقيو هل عضاوتيو < هيلع ينثيو « هيلا ددوتيو « ناطلس ىلع مهنم لخدي نم كلذكو

 هنارقأ ضعبل رهظ ول هنأ ملعي هللاو « ررضلا هنع عفدأ وأ ملسم يف عفشأ نأ اذهب يضرغ امنا,

 . كلذ هيلع لقثل ناطلسلا دنع لوبق
 كلام ال لام اذه : لوقيو مارحلا مهلام نم ذخأي هنا ىلا مهضعب رورغ يهتني دقو

 IG ا SS ل

 نمب ًاملاع نوكي دقو ا هك ا 3 لاومألا يف طالتخالا عوقو رمألا

 . لاملا هنم ذخأ

 اودقفتو « تاعاطلاب اهونّيزو مهحراوج اورهطو « ملعلا اومكحأ ىرخأ ةقرفو

 بلقلا اياوز يف تيقب نكلو « كلذ وحنو ربكلاو دسحلاو ءايرلا نم اهتيفصتب مهبولق
 هليل رِهَسُي مهدحأ ىرتف . اهولمهأو اهل اونطفي مل سفنلا عدخو ناطيشلا دئاكم نم ايافخ

 كلذ ىلع هثعاب نأ ىريو « اهظافلأ نيسحتو اهبيترتو مولعلا عمج يف هراهن '”بصنيو
 راشتناو ركذلا بلط كلذل ثعابلا ناك امبرو . ىلاعت هللا نيد راهظإ ىلع صرحلا
 ةليوطلا ىواعدلاب ًاحيرص اما, « هسفن ىلع ءانثلا نم هفينصت يف ولخي ال هلعلو « تيصلا

 « ريغلا كلذ نم لضفأ هنأ هريغ يف هنعط يف نيبيل هريغ يف نعطلاب ًانمض اماو . ةضيرعلا
 , ءايوقألا سايكألا الإ اهل نطفي ال يتلا بويعلا ايافخ نم هلاثمأو اذهف . ًاملع هنم مظعأو
 « هسفن بويع ناسنإلا فرعي نأ تاجردلا لقأ نأ الإ . ءافعضلا نم انلاثمأل هيف عمطم الو

 . اهحالص ىلع صرحيو

 هنأ نظيو هسفن يكزي نم فالخب . هرمأ وجرم وهف « هتئيس هتءاسو هتنسح هترس نمو ٠

 نم اوعنق نيذلاب فيكف . ةمهملا مولعلا اولصح نيذلا رورغ اذهف . قلخلا رايخ نم
 . مهملا اوكرتو مهمهي ال امب مولعلا

 ليصافتو . تاموصخلاو تاموكحلا يف ىواتفلا ملع ىلع رصتقا نم مهنمف
 لامعألا اوعيض امبرو « شياعملا حالصل قلخلا نيب ةيراجلا ةيويندلا تالماعملا

 ال ام ىلا يشملاو « لحي ال ام ىلا رظنلاو ةبيغلا نم يصاعملا ضعب اوبكتراو ةرهاظلا

 ءالؤهف « تاكلهملا عيمجو ءايرلاو دسحلاو ربكلا نع مهبولق اوسرحي ملو « زوجي
 1 ا لمعلا ثيح نم امهدحأ : : نيهجو نم نورورغم

 . بعتي يأ (۲)
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ثم لب ال ‹ هميلعتو هراركتب لغتشاو ءاودلا ةخسن ملعت اذا ضيرملا لاثم مهلاثمو
 مهل

 ‹ ةضاحتسالا ءاود ملعتب لغتشاف « كالهلا ىلع فرشم وهو ماسربلا ةلع هب نم لثم

 + يورخلا ةياغ كلذز + كلذ زركي لو

 هللا نع هقفلا وه هقفلا نأ ردي ملو « هقفلا ميظعت نم لقنلا يف عمس ام هرورغ ببسو

 و ا را ا

 اعلا اذ eT اذه الا م . [ ١۳١ : ةبوتلا ]

 . تاحارجلاو لتقلا عفدو « لاومألاب نادبألا ظفحو « تالماعملا طو رشب لاومألا ظفح

 . بكرم ندبلاو « ةلا ىلاعت هللا قيرط يف لاملاو

 . ىلاعت هللا نيبو دبعلا نيب باجحلا يهف « ةمومذملا

 زرخ ملع ىلع جحلا كولس يف رصتقا نم لثمك « كلذ ىلع رصتقا نم لاثمو

 . ءيش يف جحلا نم سيل نكلو : كلذ نم دب ال هنأ كش الو . فخلاو ةيوارلا

 , ةلداجملا قيرط الإ همهي ملو « فالخلا ملع ىلع رصتقا نم ءالؤه نمو

 ها و 0 ةيلغلا لجأ قحلا 2 a 34 مازلإلاو

 ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك يهو« بهذملا ملع اهيلع لمتشيف )2 ماكحألا ةلدأ امأو

 . ملسو هلاو هيلع هللا

 امنإف ةيدعتلاو « بيكرتلاو عضولا داسفو . بلقلاو « رسكلا نم . لدجلا ليح امأو

 ٍْ . ماحفإلاو ةبلغلا راهظإل تعدبأ

 . نيفلاخملا ىلع درلاو « ءاوهألا يف ةلداجملاو مالكلا ملعب اولغتشا ىرخأ ةقرفو

 ةقحملاو < ةنسلا ريغ ىلا وعدت يتلا ةلاضلاف 3 ةقحمو <« ةلاض 8 ناتفئاط ءالؤه مث

 . مهعيمجل لماش رورغلاو . ةنسلا ىلا وعدت يتلا

 نأ تنظ اهنا ثيح نم اهرارتغاف ةقحملا امأو . رهاظ اهرارتغاف . ةلاضلا امأ

 هنيد دحال متي ال هنأ تمعزو « ىلاعت هللا نيد يف تابرقلا لضفأو « رومألا مهأ لادجلا
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 الا ليا نسل نير ص ير ف يصر
 تيمعو . تالاقملا نع ثحبلاو لدجلا ملعت يف مهرامعأ اوعطق دسافلا نظلا اذهلف
 مهل دهش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأو , لوألا نرقلا ىلا اوتفتلي ملف ؛ مهرئاصب
 مهرامعأ اولعجي ملف « ىوهلاو عدبلا نم ًاريثك اوكردأ دق مهنأو . قلخلا ريخ مهنأب
 مهبولق دقفت نع كلذب اولغتشي ملو . تالداجملاو تاموصخلل اضرع مهتيدو

 هتعدب ىلع ًارصم هوأر ناف < « لالضلا در ةرورضل الا, هيف اوملكتي مل لب < مهحراوجو
 . لدج الو ةارامم ريغ نم هو.رجه

 . « لدجلا اوتوأ الإ ٌىَدُه دعب موق لض ام » : ثيدحلا يف يور دقو

 تافصو سفنلا قالخأ يف ملكتي نم ةبتر مهالعأو « ظعولاب اولغتشا ىرخأ ةقرفو
 مهو . صالخإلاو نيقيلاو دهزلاو لكوتلاو ركشلاو ربصلاو ءاجرلاو فوخلا نم < بلقلا
 نوعدي ءالؤهف . اهلهأ نم مهنأ اهنع نوكفنم مهو تافصلا هذهب اوملكت اذا مهنأ نونظي
 1 ةرغ سانلا مظعأ مهف 2 هنم نوب راه مهو هللا ىلا

 جراخ مالك قيفلتو حطشلا ىلا ظعولا يف بجاولا جاهنملا نع لدعي نم ءالؤه نمو
 . بارغألل ًابلط لقعلاو عرشلا نوناق نع

 مهسلاجم حايصلا رثكي نأ مهضرغو « قارفلاو لاصولا راعشأب دهشتسي نم مهنمو
 . سنالا نيطايش ءالؤهف . ةدساف ضارغأ ىلع ولو . دجاوتلاو

 هديناسأو « هتاياور عمجو « ثيدحلا عامس ف مهتاقوأ اوقرغتسا ةقرف مهنمو

 نع يورأ انأ : لوقيل خويشلا ىريو « دالبلا رودي نأ مهدحأ مهف « ةيلاعلاو ةبيرغلا

 . يريغل سيل ام دانسالا نم يلو < ًانالف تيقلو « نالف

 ‹« ةمألا ء ءاحلع عملا اومعزو . رعشلاو ةغللاو وحنلا ملعب اولغتشا ةقرف مهنمو
 ةغل ةفرعم يف هرمع عضم نأ اوملعل اولقعولو « ةغللاو وحنلا قئاقد يف مهرامعأ اوبهذأو

 دورو لجأل برعلا ةغل اهتقراف امنإو « كرتلا ةغل ةفرعم يف هرمع عيضملاك برعلا

 وحنلا نمو « ثيدحلاو . نآرقلا بيرغ : نيبيرغلا ملع ةغللا نم يفكيف « اهب ةعيرشلا
 . ناسللا هب موقي ام

 . مزلأو هنم دوجأ وه امع لغشي كلذف « ىهانتت ال تاجرد ىلا قمعتلا امأف
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 يف فورحلا جراخم حيحصت يف هرمع عْيض نم لاثم « كلذ يف قمعتلا لاثمو

 امناو « يناعملا فورحلا نم دوصقملا نأل « رورغ كلذو . كلذ ىلع ًارصتقم « نآرقلا

 عيضف « ءارفصلا ةلازإل نيبجنكسلا برش ىلا جاتحا نمو . تاودأو فورظ فورحلا

 ءيش لك نم ذخأ نم ديعسلاو , رورغم وهف « هيف برشي يذلا حدقلا نيسحت يف هرمع
 نم هتيفصت يفو هيف دهتجاو . لمعلا ىلا زواجتو « ريغ ال ةمهملا هتجاح اذه نم

 . دوصقملا وه اذهف . بئاوشلا

 كلذ نأ اونظو « قوقحلا عفد يف ليحلا اوعضوف « مهرورغ مظع ىرخأ ةقرفو

 اميف أربي مل اهقح نم هئربت نأ ىلا هتجوز أجلأ اذإ ناسنإلا ناف « رورغ كلذ لب « مهعفني

 . ىلاعت هللا نيبو هنيب

 طاقسال اهلام هباهتاو . هتجوزل لوحلا رخآ ىف ةاكزلا لام لجرلا ةبه كلذكو

 1 ليحلا عاونأ نم كلذ وحنو « ةاكزلا

 : قرف مهو« لمعلاو دبعتلا بابرأ : يناثلا فنصلا

 لامعتسا يف اوقمعت امبرو . لئاضفلاو لفاونلاب اولغتشاو ضئارفلا اولمهأ ةقرف
 هل موكحملا ءاملاب ىضري ال مهدحأ ىرتف « ءوضولا يف ةسوسولا ىلا اوجرخ ىتح ءاملا

 يف كلذ ردقي الو < سجنتلا يف ةديعبلا تالامتحالا هل ردقي لب . اعرش ةراهطلاب

 ناف « فلسلا ريسب هبشأ ناكل « معطملا ىلا ءاملا نم طايتحالا اذه بلقنا ولف « همعطم

 عالي اذه عم ناكو « ةساجنلا لامتحا روهظ عم ةينارصن ةرج نم ًأضوت هنع هللا يضر رمع

 . مارحلا يف عوقولا نم افوخ لالحلا نم اعاونأ

 ”ةكرشم ةدازم نم اضوت ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ حص دقو

 ةالصلا عيضت ىتحن « رمألا هب لوطيو . ءاملا يف فارسالا ىلا جرخي نم مهنم مث

 . اهتقو جرخيو

 هتاف امبر ىتح « ةالصلا يف مارحإلا ةريبكت يف ةسوسولا هيلع تبلغ نم مهنمو

 . مامإلا عم ةعكر

 هاطعأف  ةبانج هتباصأ دق تناك ةباحصلا دحأ نأ هيفو . نارمع ثيدح نم 84 < ۳۷۹ /۱ يراخبلا يف الوطم ربخلا )١(

 . كيلع هغرفأف بهذا : هل لاقو . ةكرشم ةدازم نم هذخأ ءام نم ءانإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
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 الف ‹ اهجراخم نم راكذألا رئاسو ةحتافلا فورح جارحا يف سوسوتي نم مهنمو

 « كلذ وحنو « ةجاحلا قوف ءاظلاو داضلا نيب قرفلاو « تاديدشتلا يف طاتحي لازي

 اذهو « هب ظاعتالاو نارقلا ىنعم نع لهذيو « هاوس اميف ركفتي ال ىتح كلذب متهي ثيحب

 تارقلا 0 يف نورا جراشتم ن اراب مل ىلخلا ناذ روركلا عونا عا نم

 . مالكلا يف ةداعلا هب ترج ام الإ

 يف قنأتلاب ةلاسرلا ىدؤي ذخأف . ناطلس ىلا ةلاسر لمح نم لاثم ءالؤه لاثمو

 امف « سلجملا ةمرح ةاعارمو ةلاسرلا دوصقم نع لفاغ وهو « هراركتو فورحلا جراح

 5 بيدأتلاو درطلاب هارحأ

 «نيترم مويلا يناومتخامبرو « ذه هنوذهي مهف .نآرقلا ةءارقب اورتغا ىرخأ ةقرفو

 الو نارقلا يناعم يف ركفتي الو . ينامألا ةيدوأ يف ددرتي هبلقو هب يرجي مهدحأ ناسلف

 نارقلا نم دوصقملا نأ نظي رو رغم اذهف « هيهاونو هرماوأ دنع فقي الو « هظعاومب ظعتي

 طقف ةوالتلا

 ىلا هتيانع فرصي ملف « هاهنيو هيف هرمأي ًاباتك هالوم هيلا بتك دبع لام < كلذ لاثمو

 عم ٠ هنم دارملا وه كلذ نأ ًاناظ « هراركتو هظفح ىلع رصتقا لب « هب لمعلاو همهف

 . هيهنو هالوم رمأ هتفلاخم

 ١ يناعملاب وأ 2 توصلاب وأ 3 مظنلاب هذاذتلا

 ةبيغلا نع مهتنسلأ نوظفحي ال مهو . هنم اورثكأو موصلاب اورتغا ىرخأ ةقرفو

 طوقس دعب كلذ نولعفي دقو « لالحلا دازلا بلطو . نيدلاولا ءاضرتساو « نويدلا

 بوثلا ةراهط نع نوزجعيو ضئارفلاو ةدابعلا قيرطلا يف نوعيضيو « جحلا ضرف
 مهو ريخ ىلع مهنأ نونظي كلذ عم مهو « ماصخلاو ثفرلا نم نوزرتحي الو . ندبلاو

 . نورورغم

 . مهسفنأ اوسنو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف اوذخأ ىرخأ ةقرفو

 . هيلع لقث « ملعأو هنم عروأ هيلع مدقت ولو « دجسم يف مؤي نم مهنمو
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يلع دتشأ « هتبيغ يف هريغ نذأ ولو « هلل كلذ نأ نظيو نذؤي نم مهنمو
 : لاقو كلذ ه

 . يتبترم يف ينمحاز دق

 رواجم نالف : سانلا لوقو « هدالبب قلعتم هبلقو ةنيدملاب وأ ةكمب رواجي نم مهنمو

 هب حشيو كلذ عمجي دقو « سانلا خاسوأ يف عمطيو رواجي هناي مث « ةنيدملاب وأ ةكمب

 عقو اهفرعي مل نمف ‹ تافأ هيفو الإ لمع نم امو . تاكلهملا نم ةلمج هل عمتجيو

رلا تافأ يف رظنيف « اذه انباتك يف رظنيلف « اهفرعي نأ دارأ نمو « اهيف
 يف لصاحلا ءاي

 ‹ باتكلا اذه يف ةبترملا باوبألا يف تابرقلا عيمج يفو ةالصلاو موصلا نم تادابعلا

 . قبس ام عماجم ىلا ةراشالا نآلا ضرغلا امناو

لاو سابللا نم نودلاب تعنقو « لاملا يف تدهز ىرخأ ةقرفو
 نم تعنقو « ماعط

 . نيكلهملا مظعأب اوؤابو نيرمألا نوهأ اوكرت دقف « هاجلاو ةسايرلا

 حرفي مهدحأ ىرتف « ضئارفلاب نتعت ملو « لفاونلا ىلع تصرح ىرخأ ةقرفو

 . ةذل ةضيرفلل دج الو ‹ ليللا ةالصو ىحضلا ةالصب

هلوق ىسنيو « تقولا لوأ يف اهيلإ ةردابملا ىلع صرحي الو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

 تضرتفا ام ءادأ لثمب يلإ نوبرقتملا برقت ام » : لجو رع هبر نع.هيوري اميف

 . ۲ مهيلع

 . ةفوصتملا : ثلاثلا فئصلا

 : قرف مهنم نورورغملاو

 . رهاظلاب ةيفوصلا نم نيقداصلاب اوهبشتف « ةئيهلاو قطنلاو يزلاب اورتغا مهنم ةقرف
 تاهبشلاو مارحلا ىلع نوبلاكتي مه مث « ةضايرلاو ةدهاجملا يف مهسفنأ اوبعتي ملو

هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح نم 7145. ١١/ يراخبلا هجرخأ ليوط ثيدح نم ءزج (1)
 هيلع 

زامو هيلع هتضرتفا ام لإ بحأ ءيشب يدبع لا برقت امو «برحلاب هتنذآ دقفًايلو يل داع نم : لاق ىلاعت هللا نإد ملسو
 لا

 يتلا هديو « هب رصبي يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا هعمس تنك « هتببحأ اذاف « هبحا ىتح لفاونلاب لا برقتي يدبع

 ىلع بظاوملا ملاعلا : يلولاب دارملاو « هنذيعأل ينذاعتسا نئلو « هنيطعأل ينلأس نإو « اهب يشي يتلا هلجرو « اہ شطبي

 هدييأتو دبعلا ةرصن نع ةيانكو زاجم اذه نأ هلوقب دتعي نمم ءاملعلا قفتا دقو < هتدابع يف صلخملا . هلوسرو هللا ةعاط

 ريسيتو « ءاضعألا هذهب اهرشابي يتلا لامعألا يف هدبعل هللا قيفوت ىنعملاو « لاثمأ هذه : يباطخلا ناملس وبأ لاقو . هتناعإو

 ام ىلا رظنلا نمو « هعمسب وهللا ىلا ءاغصألا نم هللا هركي ام ةعقاوم نع هظفحيو < هيلع هحراوج ظفحي نأب اهيف هل ةبحملا

 . هلجرب لطابلا ىلا يعسلا نمو « هديب هل لحي ال اف شطبلا نمو < هرصبب هنع هللا ىهن
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 ءالؤهو . ضرغ يف اوفلتخا اذإ ضعب ضارعأ مهضعب قزميو نيطالسلا لاومأو

 . رهاظ مهرورغ

 يف مهؤامسأ تبثت نيلتاقملا نم لاطبألاو ناعجشلا نأ تعمس زوجع لاثم مهلاثمو
 + كلذ ىلا اهسفت تقاتشاف ٠ ضرألا راطقأ نم ًارطق مهنم دحاو لك عطقيو « ناويدلا
 تملعتو « ًاتايبأ لاطبالا زّجَر نم تملعتو « ًارفغم اهسأر ىلع تعضوو ًاعرد تسبلف
 . ناعجشلا ناويد يف اهمسا بتكف « ركسعلا ىلا تهجوت مث < مهلئامش عمجو مهيز

 نحتمتو هتحت ام رظنيل عردلاو رفغملا ديرجتب ترمأ . ضرعلا ناويد يف ترضح املف

 كلملاب نيئزهتست تئج : اهل ليقف « ةنمز ةفيعض زوجع يه اذا تدرج املف . ةزرابملاب
 . هيلا تيقلأف « ليفلا يديأ نيب اهوقلأو اهوذخ « هترضح لهأو

 اوضرعو . ءاطغلا مهنع فشك اذا ةمايقلا يف فوصتلا نيعدملا لاح نوكي اذكهف
 . ىزلاو تاعقرملا ىلا ال بلقلا ىلا رظني يذلا ربكألا مكاحلا ىلع

 تاماقملا ةرواجمو . ىحلا ةدهاشمو . ةفرعملا ملع تعدا ىرحأ ةقرفو

 ىرتف . ءامسألا الإ رومألا كلت نم نوفرعي الو . برقلا ىلا لوصولاو . لاوحألاو
 ءاهقفلا ىلا رظني وهف « نيرخآلاو نيلوألا ملع نم ىلعأ كلذ نأ نظيو اهددري مهدحأ
 ةماعلا ضعب نا ىتح < « ماوعلا نع الضف < . ءاردزالا نيعب ءاملعلا فانصأو نيثدحملاو

 نع ملكتي هنأك اهددريو « ةفيزملا تاملكلا كلت مهنم فقلتيو « ةريثكلا مايألا مهمزالي
 « هللا نع نوبوجحم مهنا : لوقيو « دابعلاو ءاملعلا عيمج كلذ يف رقتحيو « يحولا
 ‹ نيقفانملا راجفلا نم هللا دنع وهو « نيبرقملا نم هناو . قحلا ىلا لصاولا وه هناو
 ملو . ًاقلخ بذهب ملو ًاملع ٌمكْحي مل < ‹ نيلهاجلا ىقمحلا نم بولقلا بابرأ دنعو

 . نايذهلا ظفحو ىوهلا عابتا ىوس ًابلق بقاري

 « مارحلاو لالحلا نيب ب اووسو « ماكحألا اوضفرو <« عرشلا طاسب اووط مهنم ةقرفو

 ؟ يسفن بعتأ ملف يلمع نع نغتسم هللا ناي : لوقي مهضعبو

 انبولقو . بولقلا ىلا رظنلا امناو « حراوجلاب لامعألل ردق ال : لوقي مهضعبو

 انبولقو « اننادبأب ايندلا يف ضوخن امناو « هتفرعم ىلا ةلصاوو « ىلاعت هللا بحب ةهلاو
 مهنأ نومعزيو « بولقلاب ال رهاوظلاب تاوهشلا عم نحنف « ةينابرلا ةرضحلا يف ةفكاع
 تاوهشلا نأو « ةيندبلا لامعألاب سفنلا بيذهت نع اونغتساو . ماوعلا ةبتر نع اوقرت دق
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 نأل « ءايبنألا ةجرد نع مهسفنأ نوعفريو . اهيف مهتوقل ىلاعت هللا قيرط نع مهدصت ال

 . نينس ةدحاو ةئيطخ ىلع نوكبي اوناك مالسلا مهيلع ءايبنألا

 مهعدخ « سواسوو طيلاغأ كلذ لكو « ىصحت ال ةحابإلا لهأ رورغ فانصأو

 بحاص خيشب ءادتقا ريغ نم 3 ملعلا ماكحا لبق ةدهاجملاب مهلاغتشال 3 اهب ناطيشلا

 . هب ءادتقالل حلاص نيدو ملع

 كولسب او ؤدتباو . ةدهاجملاب اولغتشاو . قيرطلا هذه اوزواج ىرخأ ةقرف مهنمو

 , اهنم اوبجعت « ةفرعملا حير ءىدابم اوقشنتسا املف « ةفرعملا باب مهل حتفناو قيرطلا

 ةيفيكو ءاهيف ركفتلاو اهيلا تافتلالاب مهبولق تديقتف « اهبيرغ مهبجعأو اهب اوحرفو
 هللا قيرط بئاجع نأل « رورغ كلذ لكو « مهريغ نع هدادسناو مهيلع اهباب حاتفنا

 هرجو هاطخ ترصق « اهب ديقتو ةبوجعأ لك عم فقو ولو . ةياهن اهل سيل ىلاعتو هناحبس
 مل راهزأ اهيف ةضور هباب ىلع ىأرف « اكلم دصق نم لاثم هلاثم ناكو . دصقلا ىلا لصولا

 . كلملا ءاقل هيف نكمي ىذلا تقولا هتاف ىتح اهيلا رظني فقوف . اهلثم ىأر نكي

 ١ لاومألا بابرأ : عبارلا فنصل .

 : قرف مهو

 رهظي امو رطانقلاو تاطابرلاو سرادملاو دجاسملا ءانب ىلع نوصرحي مهنم ةقرفف
 فلك ولو . مهرثأ توملا دعب ىقبيو . مهركذ دلختيل اهيلع مهءامسأ نوبتكيو سانلل

 هنأ الولو « هيلع قشل هيلع قفنأ يذلا عضوملا يف همسا بتكي الو ًارانيد قفني نأ مهدحأ

 . هبتكي ملوأ

 اهنع يهنم يه يتلا شوقنلاب هنييزتو « دجسملا ةفرخز يف لاملا فرصي مهضعبو

 دسمفي كلذو . بلقلا روضحو عوشخلا ةالصلا نم دوصقملا نإف ‹ نيلصملل ةلغاشو

 . رورغلا يف دشأ ناك « ًامارح كلذ يف هفرص يذلا لاملا ناك نإ امأف

 يلثم « لاقو بابلا ىلع فقوف « ًادجسم لجر ىتأ : هللا همحر رانيد نب كلام لاق

 . ًاقيدص هناكم يف بتكف « هللا تيب لخدي ال

 هسفنب هيف هلوخدب دجسملا ثيولت ىري نأ وهو « دجاسملا مظعت نأ يغبني اذهبف

۲۷ 



 . ًافورعم ركنملا ىري هنا ثيح نم اذه رورغف « ىلاعت هللا

 ةيندبلا تادابعلاب نولغتشي مث « ًالخب اهنوكسميو لاومألا نوظفحي ىرخأ ةقرفو
 لخبلا نأل نور ورغم مهو « نآرقلا متخو ةالصلاو مايصلاك . لاملا ةقفن ىلا جاتحت ال يتلا

 دقف .لاملا جارخاي هعمق ىلا نوجاتحم مهف . مهبولق ىلع ىلوتسا دقو . كلهم

 هب نكستل نيبجنكسلا خبطب اهنع لغتشاف « ةّيح هبوث يف تلخد نم لاثم مهلاثمو
 .. ةارفضلا

 يطعي وأ . لاملا نم ءيدرلا جرخيف « طقف ةاكزلا ءادأب الا هسفن حمست ال نم مهنمو

 هيف هل نم وأ لبقتسملا يف هيلا جاتحي نموأ « هتاجاح يف ددرتيو . همدخي نم ءارقفلا نم

 . ضرغ

 موقيو ةلزنم هدنع كلذب لانيل . هقرفيل رباكألا ضعب ىلا كلذ نم ملسي نم مهنمو

 ًاضوع ىلاعت هللا ةدابعب بلطي هنأل . رورغم هبحاصو ةينلل دسفم كلذ لكو . هجئاوحب

 . هريغ نع

 اونظو « ركذلا سلاجم روضحب اورتغا . مهريغو لاومألا بابرأ نم ىرخأ ةقرفو
 امنا ركذلا سلجم نأل « كلذك سيلو « ظاعتالاو لمعلا نع مهينغي روضحلا سفن نأ

 « هل عقو الف ريغلا كلذ ىلا لصوي مل اذا. هريغل داري ام لكو « ريخلا يف ًابغرم هنوكل لضف
 ٠ نظيو « لا ل

 عامس كلذكف . هنع كلذ ينغي الف فرصني مث « ةذيذللا ةمعطألا هل فصي نم دنع
 وهف  كلاعفأ اهب ريغتت ةفص كنم ريغي مل ظعو لكف . اهب لمعلا نود تاعاطلا فصو

 . هنم صلخي داكي ال رمأ رورغلا لخادم نم هترکذ امف : ليق ناف

 زجعي الو . بلقلا ميوقت وهو « دحاو َّىنعم ىلع ةرخآلا رمأ رادم نأ : باوجلاف
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ندلا رمأب متهي امك ةرخآلا رمأب متها ول ناسنإلا نإف « هتين قدصت مل نم الإ كلذ نع
 اي

 . ناسحاي مهعبت نمو حلاصلا فلسلا كلذ لعف دقو . اهلانل

 . ءايشأ ةثالثب رورغلا نم صلختلا ىلع ناعتسيو

 . ءايشألا قئاقح ناسنإلا هب كردي ىذلا ىلصألا رونلا وهو : لقعلا

 . هترخأو هايندو هبرو هسفن ناسنالا اهب فرعي يتلا : ةفرعملاو

 ىلا تاراشار ركشلا باتكو . ركفتلاو « بلقلا بئاجع حرشو < ةبحملا باتك يفو

 . هناحبس هللا لالج فصوو . سفنلا فصو

 ركذ» باتكو «ايندلا مذ» باتك يف ركذ امب ةرخآلاو ايندلا ةفرعم ىلع نيعتسيو

 « هللا بح ىلاعت هللا ةفرعمب بلقلا نم راث . فراعملا هذه تلصح اذاف « « توملا

غرلا ةدش ايندلا ةفرعمبو « اهيف ةبغرلا ةدش بح ةرخآلا ةفرعمبو
 مهأ ريصيف « اهنع ةب

 ىلع ةدارإلا هذه تبلغ اذإو « ةرخآلا يف هعفنيو « ىلاعت هللا ىلا هلصوي ام هيلا هرومأ

 . رورغ لك هنع عفدناو . اهلك رومألا يف هتين تحص « بلق

 امب ملعلاو « اهتافآو ىلاعت هللا ىلا قيرطلا كولس ةيفيكب ملعلا هب ينعنو « ملعلا وهو

 . اذه انباتك يف كلذ عيمجو « هيدهيو هنم هبرقي

 7 .٠ عرشلا بدأب بدأتيو

 يهو « ىلاعت هللا قيرط نم ةعناملا .دابقعلا عيمج تاكلهملا عبر نم فرعيو

 . قلخلا يف ةمومذملا تافصلا

 نم ًافلخ عضوت نأ دب ال يتلا ةدومحملا تافصلا تايجنملا عبر نم فرعيو

 يلا انرشأ يتلا عاونألا نم رذحلا هنكمأ . كلذ ميمجب طاحأ اذاف ء اه دعب ةمومذملا
 ۽ درسا يتلا عاوب الا نم یجب م ..اهوحسم وم

 . ملعأ هللاو « رورغلا نم

 ىلا هوعديو « ناطيشلا هعدخي نأ ًافئاخ نوكي نأ يغبني كلذ عيمج لعف اذاو

 . ىلاعت هللا ركم نم نمألا نم ًاضيأ هيلع فاخيو ةسايرلا
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 . "هيظع رطخ ىلع نوصلخملاو : ليق كلذلو
 . دعبال : لقف . ينتُق : توملا دنع هل لاق نيح ناطيشلل هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 نم ةمالسلا ىلاعت هللا لأسن . ًادبأ ءايلوألا بولق فوخلا قرافي نأ يغبني الف

 . رورغلا رخآ . بيجم بيرق هنا . ةمتاخلا نسحو .رورغلا

 . تايجنملا عبر يف نآلا عرشنو . تاكلهملا عبر مت هبو

 نع

 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا نع نوفكي ال نيذلا صاصقلا ةنسلأ ىلع ددرت املاط عوضوم زبخ نم ةعطق (1)
 الإ ىكله مهلك نوملاعلاو . نوملاعلا الا, ىتوم مهلك سانلا » : « ءافخلا فشك » يف ينولجعلا هدروأ ایک هماتب هظفلو
 لقنو لكلا ف ىكله: هيوري مهضعبو « ميظع رطخ ىلع نوصلخملاو . نوصلخملا الا, ىقرغ مهلك نولماعلاو . نولماعلا

 . نوحلم ىرتفم ثيدح اذهو : هلوق يناغصلا نع

Yo° 



 تايجنملا عبر عبارلا عبرلا

 ۶ ٠ 55 1 5 ع 35 5 2 5 5

 كلذب قلعتي امو اهناكراو اهطو رش ركذو ةب وتلا باتك

 بوبحملا نع دعبي امع فارصنالاو 3 بوبحملا نع باجح بونذلا نأ : ملعا

 . بجاو

 مل اذإو . دعبلا قيرط هكولس ببسب عجوتي ملو « بونذلا ىلع مدني مل « بوبحملا

 . عجري مل عجوتي
 مُكَلَعَل َنوُسْؤُملا اَهُيأ ًاعيمَج مثلا ىلا اوب وو : لاقف ةبوتلاب ىلاعت هللا رمأ دقو

 * احوّصت ةبوت هللا ىلا اوبوت اوما يذلا اأ اي» : هناحبس لاقو ۳١[ : رونلا]4 نوُحلف

 : ةرقبلا] « َني رهطَتُملا بحبو َنيِباَوَلا بحي هللا لإ: لاقو . [4 : ميرحتلا] ةيآلا

[YY . 

 بوتأ ينإف « مكبر ىلا اوبوت سانلا اهيأ اي » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 . « ةّرم ةئام مويلا يف هللا ىلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ « هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 “ةيوَد ضرأ يف لجر نم نمؤملا هدبع ةئوتب ًاحرف دشأ هلل » : لاق ملسو هلآو هيلع

 ىتح اهبلطف 3 تبهذ دقو ظقيتساف مانف 2 هبارشو هماعط اهيلع 4 هتلحار هعم 3 ةكلهم

 عضوف « تومأ ىتح مانأف « هيف تنك يذلا يناكم ىلا عجرأ : لاق مث « شطعلا هكردأ

 هللاف )2 هبارشو هماعطو هداز اهيلع 3 هتلحاار هدنعو ظقيتساف » توميل هدعاس ىلع هسأر

 . « هتلحارب اذه نم نمؤملا دبعلا ةبوتب ًاحرف دشأ

 بونذلا نأل . ةبوتلا بوجو ىلع دقعنم عامجإلاو « ةريثك اذه يف ثيداحألاو '

 ساوسو نع لخي مل « كلذ نع الخ ناو « هبلقب بنذلاب مهلا نع لخي مل حراوجلاب

 )١( ةيواد : اولاق ابرو . فارطألا ةديعبلا ةعساولا ةيوتسملا ةالفلا : ةيودلاو ىودلاو ودلا .
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 نع لخي مل هنع الخ ول . ىلاعت هللا ركذ نع ةلهذملا ةقرفتملا رطاوخلا دارياب ناطيشلا
 نم دحأ ملسي الو . صقن كلذ لكو . هلاعفأو هتافصو ىلاعت هللاب ملعلا يف روصقو ةلفغ
 . هنم دب الف « كلذ لصأ امأو . ريداقملا يف نوتوافتي قلخلا امنإو . صقنلا اذه

 يف هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل هنا » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق اذهلو

 نم َمّدَقَت اَم هللا كَل َرْفعيل ©: هلوقب ىلاعت هللا همركأ كلذلو . « ةرم نيعبس ةليللاو مويلا

 ةبوتلا طو رش تعمتجا ىتمو ؟ هلاح نوكي فيكف هريغ امأف [۲ : حتفلا]4 رخت اَمَو كبد
 : ىروشلا]4 هدابع ْنَع ةَبوُتلا لبقي يذلا وهو : ىلاعت هللا لاق « ةلوبقم ةحيحص تناك
°[ . 

 دبعلا ةبوت لبقي هللا نار » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا يفو

 . ةريثك كلذ يف ثيداحألاو . « رغرغي ملام

 بونذلا ماسقأ نايب ف لصف

 عبرأ يف بونذلا تاراثم رصحنت نكل < ةريثك ًافاصوأو ًاقالخأ ناسنالل نأ : ملعا
 : تافص

 2 ءاشثلاو حدملا بحو . رخفلاو ربكلا ثدحي اهنمو < ةيبوبر تافص : اهدحأ

 لفغي سانلا ضعبو < تاكلهم بونذ هذهو . كلذ وحنو < ءالعتسالا بلطو زعلاو

 . ًابونذ اهدعي الف « اهنع

 عادخلاو ليحلاو يغبلاو 2 دسحلا بعشتي اهنمو « ةيناطيش تافص : ةيناثلا

 1 كلذ وحنو داسفلاب رمألاو قافنلاو شغلاو « ركملاو

 نطبلا .ةوهش ءاضق ىلع صرحلاو رشلا بعشتي اهنمو )2 ةيميهبلا تافصلا : ةئلاثلا

 . تاوهشلا لجأل ماطحلا ذخأو « ةقرسلاو ةطاوللاو ىنزلا كلذ نم بعشتيف « جرفلاو

 . ةرطفلا يف جردت اهل تافصلا هذهو . لاومألا ذخأو . برضلاو لتقلاب

 تعمتجا اذاف « ًايناث ةيعبسلا ةفصلا اهولتت مث « ًالوأ بلغت يتلا يه ةيميهبلا ةفصلاف



 ‹ حراوجلا ىلا عبانملا هذه نم بونذلا رجفتت مث « اهعبانمو بونذلا تاهمأ هذهف

 يف اهضعبو . ءوسلا رامضاو . قافنلاو . ةعدبلاو « ركفلاك بلقلا يف اهضعبف

 © جرفلاو نطبلا يف اهضعبو . ناسللا يف اهضعبو . عمسلا يف اهضعبو « نيعلا

 ليصافت ىلا ةجاح الو « ندبلا عيمج ىلع اهضعبو « نيلجرلاو نيديلا يف اهضعبو
 نيب ام ىلاو ‹ نييمدآلا قوقحب قلعتي ام ىلا مسقنت بونذلا مث . حضاو هناف . كلذ

 . هبر نيبو دبعلا

 هيف وفعلاف « هبر نيبو دبعلا نيب يذلاو « ظلغأ هيف رمألاف < دابعلا قوقحب قلعتي امف

 . رفغي ال ىذلا كلذف « هللاب ذايعلاو اكرش نوكي نأ الإ . برقأو ىجرأ

 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ىور دقو

 هللا كرتي ال ناويدو < هب هللا أبعي ال ناويد : ةثالث لجو زع هللا دنع نيواودلا :J ملسو

 لاق . كرشلاف . قلاعت هللا هرفغي ال ىذلا ناويدلا امأف. . هللا هرفغي ال ناويدو « ًائيش هنم
 ناويدلا امأو . [77 : ةدئاملا ]4 جلا هيَلَع هللا رح دَقَف لاب رش نم هل : ىلاعت هللا

 كلذ رفغي « لجو زع هللا نيبو هنيب اميف هسفن دبعلا ملظف « ًائيش هب هللا أبعي ال يذلا
 5 ضعب مهضعب دابعلا ملظف « ًائيش هنم كرتي ال يذلا ناويدلا امأو . ءاش نإ نوزواجتيو

 .(«  ةلاحم ال صاصقلاف

 : ىرخأ ةمسق

 تفلتخاو . اهيف فالتخالا رثك دقو , رئابكو رئاغص ىلا مسقنت بونذلا نأ : ملعا

 . رئابكلا ددع يف ثيداحألا

 . ةسمخ اهركذ يف حاحصلا ثيداحألاو

 : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ < هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح : لوألا

 ع هللاب كرشلا : لاق ؟ نهامو : هللا لوسر اي : اولاق . تاقبوملا عبسلا اوبنتجا »

 يلوتلاو . ميتيلا لام لكأو « ابرلا لكأو « قحلاب الار هللا مّرح يتلا سفنلا لتقو « رحسلاو

 . « تالفاغلا تانمؤملا تانصحملا فذقو . فحزلا موي
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 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ . هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح : يناثلا
 نأ : لاق ؟ يأ مث : لاق . كقلخ وهو ًادن هلل لعجت نأ » : لاق ؟ ربكأ بنذلا يأ لئس
 . « كراج ةليلح ينازت نأ : لاق ؟ يأ مث : لاق . كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لتقت

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ . امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح : ثلاثلا

 . «نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشالا : رئابكلا » : لاق ملسو

 . «روزلا ةداهش لاق وأ -روزلا لوق : رئابكلا ربكأب مكتبنأ الأ » : عبارلا

 رئابكلا هدنع تركذ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةركب يبأ ثيدح : سماخلا

 . روزلا لوقو الأ : لاقف . سلجف ائكتم ناكو . نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشإإلا»: لاق

 . تكس هتيل : انلق ىتح اهرركي لاز امف « روزلا ةداهشو

 ىلع لدت ال رئابكلا يف ثيداحألاو ‹ ةريثك لاوقأ ىلع اهيف ءاملعلا تفلتخا دقو

 نكل . بونذلا نم لجو ىلع سانلا نوكيل ماهبإلا دصق عراشلا لعلو . اهيف اهرصح

 . رئابكلا ربكأ اضيأ فرعيو « رئابكلا سانجأ ثيداحألا نم فرعي

 « رئابكلا ددع يف ءاملعلا ملكت دقو « هتفرعم ىلا ليبس الف « رئاغصلا رغصأ امأف

 1 : عبرأ يه : لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يورف

 . عبس يه : لاق هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع يورو

 . عبس ىلا اهنم برقأ نيعبس

 . ايندلا يف دحلا بجوأ ام يه : سابع نبا نع حلاص وبأ لاقو

 نوَهَنُت اَم َرئاَبك اوُستِجَت نار 8: هلوق ىلا ءاسنلا ةحتاف نم رئابكلا نأ دوعسم نبا نعو
 . ۳١[ : ءاسنلا] نع

 . رانلا هيلع هللا دعوأ بنذ لك يه : هريغو ريبج نب ديعس لاقو

 يف ةعبرأ . رابخألا ةلمج نم اهتعمج ةرشع عبس رئابكلا : يكملا بلاط وبأ لاقو

 هللا ركم نم نمألاو « هللا ةمحر نمطونقلاو . ةيصعملا ىلع رارصإلاو . كرشلا : بلقلا

 ظ . ىلاعت
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 ‹ سومغلا نيميلاو . تانصحملا فذقو . روزلا ةداهش : ناسللا يف ةعبرأو

 2 رجلا

 . ابرلا لكأو « املظ ميتيلا لام لكأو « رمخلا برش : نطبلا يف ةثالثو
 . ةطاوللاو انزلا : جرفلا يف ناتنثاو
 . ةقرسلاو لتقلا : نيديلا يف ناتنثاو

 . فحزلا نم رارفلا : نيلجرلا يف ةدحاوو

 . نيدلاولا قوقع يهو « ندبلا عيمج يف ةدحاو

 لكأ نم ربكأ هبيذعتو ميتيلا برض نإ ‹ هنم صقنيو « هيلع دازي نأ نكمي اذهو

 . ملعأ هللاو « هلام

 ةرخآلا ىف تاجردلا عزوت ةيفيك ىف لصف

 ايندلا يف تائيسلاو تانسحلا ىلع

 ىلا نومسقنيو « ايندلا يف نوتوافتي امك « ةرخآلا يف نوتوافتي سانلا نأ : ملعا

 . نيزئافو « نيجانو « نيبذعمو « نيكلاه : ماسقأ ةعبرأ

 بذعيو « هلهأ ضعب لتقيف « ميلقا ىلع كولملا نم كلم يلوتسي نأ كلذ لاثمو

 مهو مهضعب ىلع علخيو « نوجانلا مهف . مهضعب يلخيو « مهلتقي الو مهضعب
 . نوزئافلا

 ًادحاج الاي لتقي الو « قاقحتساب الا كلذك مهمسقي الف « ًالداع كلملا ناك اذاو
 عم هتمدخ يف رّصق نم الا, بذعي الو « ةيالولا لصأ يف هل ًادناعم « كلملا قاقحتسال
 ىلع الا, علخي الو . رصقي ملو . كلملاب هل ًافرتعم الا يلخي الو . كلملاب هل فارتعالا

 ميعنلا يف نوقوافتي ماسقألا هذه نم دحاو لكو « ةرصنلاو ةمدخلا يف هرمع ىلبأ نم

 رمي نم سانلا نم نأ ثيدحلا يف درو ام كلذل دهشيو « مهلاوحأ بسح ىلع بيذعتلاو
 ةظحللا نيبو « ةنس فالا ةعبس رانلا يف ىقبي نم مهنمو « فطاخلا قربلاك طارصلا ىلع

 . ريثك توافت ةنس فالا ةعبسو

 يف ةشقانملاب بيذعتلا هاندأو « هالعأل ةياهن الف « ةدشلاب باذعلا فالتخا امأو

 يف ةشقانملاب لامعألا يف نيرصقملا ضعب بذعي دق كلملا نأ امك « باسحلا
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 . باذعلا عاونأ نم اهريغب بذعي وأ طايسلاب برضي دقو « وفعي مث « باسحلا

 ةمولعم ةيلكلا رومألا هذهف « ميعنلا يف كلذ وحن ىلع ةداعسلا لهأ لزانم توافتو

 . ةفرعملا رونو لقنلاب

 عيمج بنتجاو « ناميالا لصأ مكحأ نم لك : لوقنف « ليصفتلا ةهج نم امأف

 هبشيف « اهيلع رصي ال ةقرفتم رئاغص الا,هنم نكي ملو « ضئارفلا عيمج نسحأو « رئابكلا

 . رئاغصلل رفكم رئابكلا بانتجا نأ ىلع نآرقلا صن دقف « هنع ىفعي نأ

 هناميا بسحب كلذو ‹ نيميلا باحصأب وأ ‹ نيبرقملاب قحتلي نأ اما اذهو

 . هتلزنم تلع « ىوقو رثك ناو « هتلزنم تند « فعض وأ لق ناف « هنيقيو

 نيفراعلا تاجردو « ىلاعت هللاب مهتفرعم توافت بسحب نوتوافتي نيبرقملا ناي مث

 ردقب نوصاوغلا هيف صوغي امناو . هل لحاس ال ةفرعملا رحب نأل « رصحنت ال ةفرعملا يف
 نم لاح اذه <« نيبرقملا تاجرد ىندأ « نيميلا باحصأ تاجرد ىلعأف « مهاوق

 . ضئارفلا ىدأو رئابكلا بنتجا

 برق لبق ًاحوصن ةبوت بات نايهناف « مالسإلا ناكرأ لمهأ وأ « ةريبك بكترا نم امأف
 بوشلاو « هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا نأل . بكتري مل نمب قحتلا « لجألا

 . الصأ خستي مل يذلاك لوسغملا

 لزلزتل ًاببس رارصإلا ىلع هتوم نوكي امبر ذا, « رطخ هرمأف « ةبوتلا لبق تام نارامأف
 ىندأب لالحنالل لباق هناف ًاديلقت هناميا, ناك اذا,اميس ال « ةمتاخلا ءوسب هل متخيف « هنامیاپ

 باذع نا مث . ةمتاخلا ءوس هيلع فاخي نأ نم دعبأ نقوملا فراعلاو « لايخو كش

 نودلقملا هلبلا لزني مث . رارصإلا ةدمو رئابكلا حبق بسحب نوكي ةبوت ريغ نع تيملا
 يف دابعلا بتارم نم هانركذ امو . نييلع ىلعأ نورصبتسملا نوفراعلا لزنيو « ةنجلا

 « ةلاحم ال تومي هنأب ضيرم ىلع بيبطلا مكح يهاضي . بابسألا رهاظ مكح داعملا

 ناف « نيه هجالعو « فيفخ هضراع نأب رخآ ضيرم ىلعو « جالعلا حالصا,لبقي الو

 دقو « بيبطلا رعشي ال ثيح نم هسفن كالهلا ىلا بوثت دقو « ًابلاغ بيصي نظ كلذ
 ىلاعت هللا رارسأل كلذو « هيلع علطي ال ثيح نم هلجأ فيفخلا ضراعلا يذ ىلا قاسي

 رشبلا ةوق يف سيلو . ببسملا اهبتر يتلا بابسألل ضومغ ءايحألا حاورأ يفو « ةيفخلا

 ةوق يف سيل ةيفخ بابسأ امهل ةرخآلا يف كالهلاو زوفلا كلذكو . اههنك ىلع فوقولا
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 بضغلاو « هتائيس ترثك ناو ىصاعلا نع وفعلا زوجي كلذكو . اهيلع عالطالا رشبلا

 يف ىوقتلاو . ىوقتلا ىلع دامتعالا ناف « ةرهاظلا هتاعاط ترثك ناو عيطملا ىلع

 ؟ هريغ ىلع فيكف « هبحاص ىلع ىفخت دق بلقلا لاوحأو . بلقلا

 مل موق مهو ‹ زوفلاو ةداعسلا نود طقف ةمالسلا ةاجنلاب ينعنو نوجانلا امأو

 , نيناجملا لاح اذه نوكي نأ هبشيو « اوبذعيف اورصقي ملو « مهيلع علخيف اومدخي

 الو . دوحج الو « ةفرعم مهل نكي ملف « ةوعدلا مهغلبت مل نيذلاو « رافكلا دالوأو

 . فارعألا ىلع اونوكي نأ حلصيو « ةيصعم الو « ةعاط

 ملعت ال نيذلا ءالؤهو « نوقباسلاو نوبرقملا مهو « نوفراعلا مهف « نوزئافلا امأو

 هناحبس هللا ءاقل ىلع لب « ةنجلا ىلع مهصرح سيلو « نيعأ ةّرق نم مهل يفخأ ام سفن

 ١ . هيلا رظنلاو ىلاعتو

 يف هبيصي امب سحي ال « هسفن نع لفاغ لاحلا كلت يف هناف « بحملا لاثم مهلاثمو

 بلق ىلع رطخت الو « نيعأ ةّرق ىلا نولصاولا ءالؤهف « هبوبحم ىوس هل مه الو « هندب
 . تانسحلا ىلع تاجردلا عيزوت نايب يف فاك ردقلا اذهف « رشب

 . ةبظاوملاو رارصإلا اهنم : بابسأب ربكت ةريغصلا نأ : ملعا

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر سابع نبا ةياور نم ثيدحلا يفو

 «٠ ١ رافغتسالا عم ةريبك الو رارصا عم ةريغص ال » : لاق هنأ ملسو

 نع وفعلا نم ىجرأ , اهلثم اهعبتي ملو تضقنا دق ةريبك نع وفعلا نأ : ملعاو

 . دبعلا اهيلع بظاوي ةريغص

 نأ و ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق اذهو « رثؤت مل هيلع تبصو ةرم يف تارطقلا كلت

 . « لق ناو همودأ هللا ىلا لمعلا

 ةبيش يبأ نع « هيودعس ناهلس نب ديعس ثيدح نم « سودرفلا دنسم » يف يمليدلا هقيرط نمو خيشلا وبأ هاور )١(
 يبهذلا لاقو , هثيدح ىلع عباتي ال : يراخبلا لاق يناسارخلا ةبيشوبأو . . سابع نبا نع ةكيلم يبأ نبا نع « يناسارخلا
 . سابع نبا لوق نم هريسفت يف رذنملا نبا هركذ دقو هركذف . هيودعس هنع هاور ركنم ربخب یتا : « نازيملا » يف

Yo¥ 



 املك بنذلا ناف . بنذلا رغصتسي نأ رئاغصلا اهب مظعت يتلا بابسألا نمو
 . ىلاعت هللا دنع ربك « دبعلا هرغصتسا املكو . ىلاعت هللا دنع رغص « دبعلا همظعتسا

 نأ فاخي لبج لصأ يف هنأك هبونذ یری نمؤملا نا, : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق
 ىف هاجرخأ . اذكه هب لاقف « هفنأ ىلع عقو بابذك هبونذ ىري رجافلا ناو « هيلع عقي
 « نيحيحصلا »

 يف قدأ يه ًالامعأ نولمعتل مكنار» : هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم يراخبلا يفو
 E e اذ حاولا نم تح

 « تاقبوملا

 ةمظع ىلا رظنا نكلو « ةئيطخلا رغص ىلا رظنت ال : هللا همحر دعس نب لالب لاقو

 تقّرم فيك ينتيأر امأ : لوقي امك « اهب حدمتيو ةريغصلاب حرفي نأ بابسألا نمو
 تجور فيك تيأر امأ : رجاتلا لوقي وأ « هتلجحخ ىتح هيواسم تركذو « نالف ضرع
 . رئاغصلا هب ربكت هلاثمأو اذهف « هتنبغو هتعدخ فيكو . فئازلا هيلع

 نوكي دق كلذ نأ يردي الو هايار هلاهماو هنع هملحو ىلاعت هللا رتسب نواهتي نا اهنمو

 . ًامثا لاهمإلاب دادزيل ًاتقم

 ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو « هريغ نم رضحمب هركذي مث بنذلاب يتأي نأ اهنمو

 الا یفاعم يتمأ لك » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « هنع هللا يضر ةريره يبأ

 هللا هرتس دقو حبصي مث « ليللاب لمعلا لجرلا لمعي نأ ةرهاجملا نم ناو « نيرهاجملا

 حبصيو < هيلع هللا هرتسي تاب دقو . اذكو اذك ةحرابلا تلمع : نالف اي 5 لوقيف « هيلع

 . « هنع هللا رتس فشكي

 هسبلك « هبنذ ربك « بنذلا هنم ملع اذاف « هب ىدتقي املاع بنذملا نوكي نأ اهنمو

 ‹ ضارعألا يف ناسللا قالطاو < مهيلع راكنإلا كرت عم ةملظلا ىلع هلوخدو « ريرحلا

 ملاعلا عبتي تي بونذ هذهف ¢ لدجلا ملعك 3 هاجلا الاي هنم دصقي ال امب مولعلا نم هلاغتشاو

 ؟هم



 . هبونذ هعم تتام تام اذا, نمل ىبوطف « ملاعلا يف ًاريطتسم هرش ىقبيو توميف « اهيلع

 لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو » : ثيدحلا يفو

 . « ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب اهب

 : ناتفيظو ملاعلا ىلعف

 . هاتأ اذا هؤافخا. : ةيناثلاو « بنذلا كرت : امهادحا

 اذا مهتانسح فعاضتت كلذك . بونذلا ىلع اوعبتأ اذا, ءاملعلا رازوأ فعاضتت امكو

 : ريختلا ىلع اوا

 سانلا ناق « ليمأ للقتلا ىلا نكيلو « هتقفنو هسبلم يف طسوتي نأ ملاعلل يغبنيو

 . هيلا نور ظني

 نيطالسلا ىلع لوخدلا يف صخرت ىتم هنإف « هيف هب ىدتقي امم زارتحالا هل يغبنيو

 ملو « هلوخد يف وه ملس امبرو « هيلع مثالا ناك « هريغ هب ىدتقاف « ماطحلا عمجو

 . هتمالس ةيفيك اومهفي

 « ملاع لجرب ءيجف « ريزنخلا محل لكأ ىلع سانلا ُهرْكي ناك ًاكلم نأ انيور دقو

 « لكأي ملف هيلا, برق لخد الف « هنم لكف ًايدج كل تحبذ دق : كلملا بجاح هل لاقف

 . يب يدتقي

 ةبوتلا طو رش يف لصف

 ملعلا ثروي مدنلا كلذو « ًادصقو ًامزع ثروي مدن نع ةرابع ةبوتلا نأ : ملعاو

 . هبوبحم نيبو ناسنإلا نيب الئاح يصاعملا نوكت نأب

 نزحلا لوط هتمالعو « بوبحملا قارفب هروعش هدنع بلقلا عجوت وه مدنلاو

 تدتشاو « هؤاكب لاط « هيلع رعي نم وأ هدلوب ةلزان ةبوقع رعشتسا نم نإف « ءاكبلاو

 ىلع لدأ ببس ىأو ؟ رانلا نم دشأ ةبوقع يأو ؟ هسفن نم هيلع ٌزعأ زيزع ىأو « هتبيصم

 ال هدلو نأ بيبط هربخأ ولو ؟ هللا لوسر نم قدصأ ربخم ىأو ؟ يصاعملا نم ةبوقعلا لوزن

 نم ملعأ بيبطلا الو « هسفن نم زعأب هدلو سیلو « هنزح لاحلا يف دتشال هضرم نم أربي
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 طخس ىلع يصاعملا نم توملا ىلع لدأ ضرملا الو« رانلا نم دشأب توملا الو .هلوسرو هللا
 . رانلل ام ضرعتلاو « هللا

 نوكي نأ لثم ؟ اهطرش ريغب وأ « ةتئاف ةالص نم هيلع ام دقفتي نأ بئاتلل يغبنيو

 ٠ تابجاولا نم كلذ ريغ وأ . جح وأ « ةاكز وأ . موص هيلع ناك نا, كلذكو

 | . هكرادتيو كلذ ىلع شتفيو « اهلك اهيضقي

 . رافغتسالاو مدنلا هنم ةبوتلاف . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف كلذ نم ناك امف . اهيف

 نم يتأيف « اهبسانت ةنسح اهنم ةيصعم لكل بلطيف « هبونذ ريداقم ىلا رظني مث
 4 تاكّيّسلا نهدي تانسحلا اإ: ىلاعت هللا لاق . تائيسلا كلت رادقمب تانسحلا

 .«اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ» : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو ء [ ١١5 : دوه ]

 رفكيو « ركذلا سلاجمو نارقلا عاسب يهالملا عاس رفكي نأ : انركذ ام لاثم
 هفقيو افحصم بتكي نأ هنكمأ ناو « هيف ةءارقلا ةرثكو هماركاي ةراهط ريغب فحصملا سم

 ليست كشاف له لهو. ف تا قفا حلا ترك رکو فف
 . ىلاعت هللا نيبو هنيب ام مكح اذهف . اهدضب جلاعت امنا, ضارمألا ناف . ةداضملا

 «دابعلا ملظ نع يهن هنأل « ىلاعت هللا ةيصعم ًاضيأ اهيفف . دابعلا ملاظم امأو
 يف كلذ لثم كرت ىلع مزعلاو مدنلاب كلذ كرادتيف . ىلاعت هيهن بكترا دق مهل ملاظلاف

 ‹ لوألا مسقلا يف مدقت امك ملاظملا كلتل ةداضملا تانسحلاب نايتالاو « لبقتسملا

 « لالحلا هلامب قدصتلاب لاومألا بصغ رقكيو « مهيلا, ناسحالاب سانلا ءاذيا, لباقيف

 . قتعلاب سوفنلا لتق رفكيو « نيدلا لهأ ىلع ءانثلاب مهضارعأ لوانت رفكيو

 ملاظم نم جرخي ىتح هفكي مل « كلذ لعف اذإف « ىلاعت هللا قحب قلعتي اميف اذه

 . دابعلا

 . بولقلا ءاذياوأ « ضارعألا وأ . لاومألا وأ . سوفنلا يف اما مهملاظمو

 « هتلقاع نم وأ هنم اما, « اهقحتسم ىلا ةيدلا لصوأ وأ أطخ لتق اذا, هنإف : لوألا امأ

 ناي . مدلا يلول هسفن لذبي نأ هيلعف « هطورشب صاصقلا هيلع بجو « ًادمع لتق ناو
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 وأ « قرضوأ « انز ولام فالخب « هرمأ ءافخا هل زوجي الو « هنع افع ءاش ناو « هلتق ءاش

 حضفي نأ ةبوتلا يف همزلي ال هنإف ١ ىلاعت هلل دح هيف بجي ام رشاب وأ ءرمخلا برش

ذ عقو « دحلا هيلع ماقأ ىتح يلولا ىلا هرمأ عفر نإف « هسفن رتسي نأ هيلع لب « هسفن
 كل

 . ةيدماغلاو زعام ةصق ليلدب 2 ىلاعت هللا دنع ةلوبقم ةحيحص هتبوت تناكو هعقوم

 . هيف قحتسملا ميكحت نم هيف دب ال ‹ فذقلا دح كلذكو

 يف سيبلتلاو « ةنايخلاو < بصغلا وحن 2 لاومألاب ةقلعتملا ملاظملا : يناثلا

 : هنم جورخلاو هباحصأ ىلا كلذ در هيلع بجيف « تالماعملا

 هملظ رثك ناف , مهلحتسيو . مهقوقح مهيلا دويل« ملاظملا باحصأ ىلا بتكيلو

 الا, قيرط هل قبي ملو ‹ كلذ نم هيلع ردقي ام لعفيلف ‹ هئادأ ىلع ردقي ال ثيحب

 بابرأ نيزاوم يف عضوتف .ةمايقلا موي صاصقلا يف هنم ذخؤتل . تانسحلا نم راثكتسالا

 . هتايس قوف عضوتف ‹ مهتائيس نم ذخأ كلذب فت مل نإ اهناف « ملاظملا

 ءيش نم لام هدنع ناك ناف < ةرضاحلا لاومألاو ةمذلا يف ةتباثلا ملاظملا مكح اذه

 فرع « مارحلاب لالحلا طلتخا ناو « هنع هب قدصت < هتثرو الو هكلام فرعي مل كلذ نم

 . هرادقمب قدصتو 3 داهتجالاب مارحلا ردق

 دحاو لك بلطي نأ هيلعف « بولقلا ءاذيإو « ضارعألا ىلع ةيانجلا : ثلاغلا

 ول امبرو « يفكي ال مهبملا لالحتسالا نإف « ةيانجلا ردق هفرعيلو « هلحتسيلو « مهنم

 « ىذألا رثك تركذ اذا, ةيانجلا كلت نوكت نأ الاي < لالحإلاب هسفن بطت مل كلذ فرع

 ناسحإلاو هب فطللا يف دهتجيلف « هتيراجب ّىنزكوأ « هبويع ايافخ نم بيع ىلا هتبسنك

 موي تانسحلاب ربجت ةملظم كلذ لثم يف ىقبي نأ دب الو « ًامهبم هلحتسيل مث « هيلا

 « تانسحلا ريثكتب الا, كرادتي الو « هرمأ توفي هناف ءالؤه نم تام نم كلذكو « ةمايقلا

 . تانسحلا ناحجرب الا, صالح الو « ةمايقلا موي ًاضوع هنم ذخؤتل

 [ةبوتلا طو رش ىف] لصف

 3 بونذلا كلت ىلا لبقتسملا يف دوعي ال نأ ىلع مزعلا ةحيحصلا ةبوتلا طو رش نمو

 : ادكؤم امزع كلذ ىلع مزعيو 8 اهلاثمأ ىلا الو
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 ال نأ ًامزج ًامزع مزعيف 2 هضرم يف رضت ةهكافلا نأ ملعي يذلا ضيرملا كلذ لاثم
 ناك ناو ¢ لاحلا يف دكأتي مزعلا اذه ناف « كلذ هضرم يف ماد ام ةهكافلا نم أئيش لوانتي

 يف همزع دكأتي مل ام ًابئات نوكي ال نكلو « لاحلا يناث يف ة ةوهشلا هبلغت نأ روصتي

 لكألا ةلقو « تمصلاو . ةلزعلاب الا,هرمأ لوأ يف بئاتلل كلذ متي نأ روصتي الو « لاحلا

 0 تاسوبلملاو تالوكأملا نم تاوهشلاو تاهبشلا كرتيو 2 لالح توق زارحاو 2 مونلاو

 ا ل ا ا

 . ادبأ هيلإ دعي مل ٠ نينس عبس ماقتساو بنذ نم بات نم : لاقو « اهب

 ةبوتلا ماود يف دابعلا ماسقأ نايب

 : تاقبط عبرأ ةبوتلا يف سانلا

 نم طرف ام كرادتيو « هرمع رخأ ىلا ةبوتلا ىلع ميقتسي بئات : ىلوألا ةقبطلا
 يف رشبلا اهنع كفني ال يتلا تالزلا الا « هبونذ ىلا دوعلاب هسفن ثّدحي الو « هرمأ
 . تاريخلاب قباسلا وه اهبحاصو . ةبوتلا يف ةماقتسالا يه هذهف < تاداعلا

 « نوفلتخي ءالؤهو ! ةنئمطملا : سفنلا هذه ىمستو « حوصنلا : ةبوتلا هذه ىمستو

 ءيلموهو هسفن هعزانت نم مهنمو . اهعازن رتفف ةفرعملا رهق تحت هتوهش تنكس نم مهنم
 . اهتدهاجمب

 رئابكو تاعاطلا تاهمأ يف ةماقتسالا قيرط كلس دق بئات : ةيناشلا ةقبطلا

 يراجم يف اهب ىلتبي هنكلو . دمع نع ال « هيرتعت بونذ نع كفني ال هنأ الا « شحاوفلا
 مدنو « هسفن مال اهنم ًائيش ىتأ املكو « اهيلع مادقإلا ىلع ًامزع مدقي نأ ريغ نم هلاوحأ
 ام ىلع اهبحاص مولت اهنأل ةماوللا سفنلا يه هذهف « اهبابسأ نم زارتحالا ىلع مزعو
 ةقبطلا نع ةلزان تناك ناو « ًاضيأ ةيلاع ةبتر هذهف . ةميمذلا لاوحألا نم هل فدهتسي
 كفني املقف . يمدآلا ةنيطب نوجعم رشلا نأل . نيبئاتلا لاوحأ بلغأ يهو « ىلوألا
 نأ امآف « هتانسح حجرتف « هنازيم لقثي ىتح « هرش هريخ بلغي نأ هيعس ةياغ امناو « هنع

 . ديعبف . تائيسلا ةفك ولخت

 ا رئابك َنوُسَتْجَي َنيِذّلا» : لاق ذإ SS a E درعو

 ةراشالا ةبترلا هذه ىلاو [ ۳۲ : مجنلا ]14م َةَرْفْعملا م ساو كبَر نار مَمّللا الا . شحاوفلاو
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 ” ¢7 باوتلا َنتفَملا ع نمؤملا بحي هللا ناو : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوقب

 ضعب يف هتوهش هبلغت مث « ةدم ةماقتسالا ىلع رمتسيو بوتي نأ : ةثلاثلا ةقبطلا

 « تاعاطلا ىلع بظاوم كلذ عم هنأ الا, « ةوهشلا رهق نعه هزجعل اهيلع مدقيف « بونذلا

 وأ ةدحاو ةوهش هترهق امناو < اهل ة ةوهشلاو اهيلع ةردقلا عم بونذلا نم ةلمج كرتو

 دعي هنكل « . مدن تهتنا اذاف < ‹ اهرش هافكو . اهعمق ىلع هللا هردقأ ول دوي وهو . ناتوهش

 يل اي ا ل ل

 اذه رمأف# ائيَس َرَخآ و ًاَحِلاَص الَمَع اوُطَلَخ مهبوئدب اوُهَرَْما َنوُرَخآَو ا: مهيف ىلاعت هللا
 نأ هللا ئَسَعِ : ىلاعت هلوقل وجرم هاطاعتي امل هتيهاركو تاعاطلا ىلع هتبظاوم ثيح نم

 امبرف « هفيوستو هريخأت ثيح نم ةرطخم هتبقاعو [ ٠٠١ : ةبوتلا ]#1 مهيَلَع بو
 ‹ ةمتاخلا نم فوخلا نوكي اذه ىلعف ‹ ميتاوخلاب لامعألا ناف « ةبوتلا لبق فطتخي

 رذحيلو « سافنألا بقاريلف « ةمتاخلا نوكتف « توملا هب لصتي نأ نكمي سفن لكو

 . روذحملا عوقو

 بونذلا ىلا دوعي مث . ةماقتسالا ىلع ةدم يرجيو بوتي نأ : ةعبارلا ةقبطلا

 نم اذهف . هلعف ىلع فسأتي نأ ريغ نمو « ةبوتلاب هسفن ثدحي نأ ريغ نم ًاكمهنم

 . ةمتاخلا ءوس اذه ىلع فاخيو « ءوسلاب ةرامألا يه سفنلا هذهو « نيرصملا

 الو نيح دعب لو: ةراثلا نم نضالختلاادل ضرب هنإف كرتا اغا ةه تان ناف

 ال اذه ىلع ليوعتلا نأ الا « هيلع علطي ال يفخ ببسب وفعلا مومع هلمشي نأ ليحتسي

 E FG E لاعت هللا ناي : لاق نم ناف « ‹ حلصي

 يل سنجل e کک ا

 . ىوقتلاب ةاجنلا

 [هلعف بئاتلل يغبني امف] لصف

 ‹ تائيسلا نم لمع ام داضت تانسحب يتأي نأ هل يغبني بئاتلا نأ انركذ دقو

 دبع وبأ هدنس ينو « هنع هللا يضر يلع ثيدح نم ( 8١١ )و ( ٠٠ ) مقر « دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ 0(

 يوري هب جاجتحالا لحيال : نابح نبا لاق 2. نمحرلا دبع نب ةديبع همساو 8 يلجبلا ورمعوبأو فرعي ال يزارلا ةملسم هللا

 . بنذلاب نحتمملا : يأ  ةددشملا ءاتلا حتفب نتفملاو . لوهجم يفقثلا نايفس نب كلملا دبعو تاقثلا نع تاعوضوملا

 هكر



 بسح ىلع حراوجلاو ناسللاو بلقلاب نوكت ةرفكملا تانسحلاو « اهرفكتو اهوحمتل

 ملظلاب فارتعالا . ناسللا امأو . للذتلاو عرضتلا وحنف . بلقلاب ناك امف < تائيسلا

 . يل رفغاف يسفن تملظ بر : لوقي نأ لثم « رافغتسالاو

 بنذي لجر نم ام » 3 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ . ثيدحلا يف يور

 رفغ الا. < لجو رع هللا رفغتسيو « نيتعكر يلصي مث . ءوضولا نسحيو أضوتيف «ابنذ

 . «هل

 . تادابعلا عاونأو . تاقدصلاو . تاعاطلابف حراوجلا امأو

 رارصإلا دقع لح جالع قيرطو ةبوتلا ءاود يف لصف

 الا ءاودلل ىنعم ال ذا « ءادلا ىلع فقي ال نم ءاودلا ىلع فقي ال هنأ : ملعا

 ‹ ةوهشلاو ةلفغلا رارصإلا ببسو « هدضب الا, ءيشلا لطبي الو « ءادلا بابسأ ةضقانم

 ةكرحملا بابسألا عطق ىلع ربصلاب الا, ةوهشلا داضت الو « ملعلاب الا, ةلفخلا داضت الو

 . ةوهشلل

 ملعلا ةوالح نم نجعي نوجعم الا, ةبوتلل ًاذار ءاود الف « اياطخلا سأر ةلفغلاو
 لصحيف « لخلا ةضومحو ركسلا ةوالح نيبجنكسلا يف عمجي امك . ربصلا ةرارمو

 . ءارفصلا عمق امهعومجمب
 نم رشكأ بولقلا ضرمو بولقلا ضرم هنأل . ءاملعلا مه ضرملا اذهل ءابطألاو

 : رومأل رثكأ اهضرم راص امناو « نادبألا ضرم

 . ضيرم هنأ يردي ال ضيرملا نأ : اهدحأ

 هتبقاع ناف « نادبألا ضرم فالخب « ملاعلا اذه يف ةدهاشم ريغ هتبقاع نأ : يناثلا

 ناو بونذلا نع ةرفنلا تّلقف « دهاشم ريغ توملا دعب امو « هنع عبطلا رفني دهاشم توم
 جالع يف دهتجيو . بلقلا ضرم يف هللا لضف ىلع لكتي هارت كلذلف « اهبكترم اهملع
 . لاكتا ريغ نم ندبلا

 دقو « ءاملعلا مه ءابطألا نإف . بيبطلا دقف لاضعلا ءادلا وهو : ثلاثلا رمألا

 ىلع ءادلا اذه بلغ دقو « ايندلا بح وه كلهملا ءادلا نأل « راصعألا هذه يف اوضرم
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كل امف : مهل لاقي نأ نم ًافاكنتسا قلخلا ريذحت ىلع اوردقي ملف « ءابطألا
 نورمأت م

 ؟ قلخلا نم هكولس ظعاولل يغبني يذلا امف : ليق نإف

 . ةعبرأ يهو « كلذ يف ةعفانلا لامعألا ىلا ريشن انكل . لوطي كلذ نأ : باوجلاف

 ؛يف هرو امو « نيبنذملل ةفوخملا تايآلا نم زيزعلا نآرقلا يف ام ركذي نأ : لوألا

 نم مهباصأ امو < حلاصلا فلسلاو « مالسلا مهيلع ءايبنألا تاياكح : يناثلا عونلا

 نم جارخإلا نم هنايصع يف يقل امو « مالسلا هيلع مدآ لاحك « بونذلا ببسب بئاصملا

 ناميلسو دوادل ىرج امو ¢ ةنجلا
يشألا هذه نارقلا دروي ملو ¢ مالسلا مهيلع فسويو

 ءا

 . رابتعالل الاي

 باذع نألو « ًامئاراودادزيل نولهمي ءايقشألاو < كلذب مهتجلاعم مهتداعس نم ناكو

 كيرحت يف عفان هنإف ‹ نيرصملا عامسأ ىلع اذه نم رثكي نأ يغبنيف « دشأ ةرخآلا

 . ةبوتلا يعاود

 ام لك نأو « عقوتم ايندلا يف ةبوقعلا ليجعت نأ < مهدنع ررقي نأ : ثلاثلا عونلا

 فاخي ةرخألا رمأ يف لهاستي دبع برف < هتايانج ببسوهف « بئاصملا نم دبعلا بيصي

 ىلص يبنلا لاق امك « اهمؤش ايندلا يف لجعتيدق بونذلاو . هلهج طرفل رثكأ ايندلا ةبوقع

 : 20( هبيصي بنذلاب قزرلا مرحيل دبعلا نا » : ملسو هلآو هيلع هللا

 5 يمداخو

 بنذب الا ةالص ا توفي الو < ةيوقع مالتحالا : ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 . هبنذي

 ف يواحطلاو ( ٠٠۲۲ ) ةجام نباو ء ۹۳/۱ مکاحم او ( ۱۰۹۰ ) نابح نباو ۰ ۲۸۲و ۲۸۰ و ۲۷۷ /ه دمحأ هجرخأ )١(

ابوث ثيدح نم 158 /4 « راثآلا لكشم و
ي الو ءاعدلا الإ ردقلا دري الو » 3 همامتو هنع هللا يضر ن

 ربلا الإ رمعلا يف ديز

ل نكل « عاطقنا وأ ةلاهج هدنس ينو
 ءاعدلا الارردقلا دري الو :  هلوق

 . هب نسحب دهاش .٠ ٠ .
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 ناي» : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 كلذو 3 هبلق لقص « رفغتساو عزنو بات ناف 3 هبلق يف ءادوس ةتكن ناك بنذأ اذا, نمؤملا

 «4 َنوبسْكي اونأك ام مهبوُلُق ىلع نار لب الك ل : هباتك يف لجو زع هللا ركذ يذلا نارلا
 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . ١4[ : نيففطملا]

 ةملظ ةئيسلاو . ندبلا يف ةوقو . بلقلا يف رون ةنسحلا 8 هللا همحر نسحلا لاقو

 «رمخلا برشك . بونذلا داحأ يف تابوقعلا نم درو ام ركذ : عبارلا عونلا
 ۰ ةبيغلاو 3 دسحلاو . ربكلاو 3 لتقلاو 3 ىنزلاو

 لان الجر نإف <« ءاودلا عنصي فيك يرديو « ءادلا ملعي ًابيبط نوكي نأ يغبنيو

 . « بضغت ال » : لاق . ينصوأ : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .: « سانلا يديأ يف امم سأيلاب كيلع » : لاقف < ينصوأ : رخآ لاقو

 . عمطلا لياخم يناثلا يفو ء بضغلا لياخم لوألا يف لياخت هنأكف

 امم ذخْؤي اهجالع قيرطو « ةوهشلا جالع ىقبيف « ةلفغلا جالعوه انركذ يذلا اذهو

 هضرم لوطي امنا, ضيرملا ناف . ربصلا نم دب الو « سفنلا ةضاير » باتك يف انركذ

 نم دب الف 2 هترضم نع هتلفغ وأ « هتوهش ةدش كلذ ىلع هلمحي امناو ‹ هرضي ام هلوانتل

 2 ةوهشلا هتبلغ اذا الثم باشلاك . يصاعملا يف ةوهشلا جلاعي كلذكو . ربصلا ةرارم

 نأ يغبنيف . ةوهشلا ءارو يعسلا يف هحراوجو هبلقو هنيع ظفح ىلع ردقي ال راصف

 هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو « ىلاعت هللا باتك يف تءاج يتلا تافوخملا رضحتسي

 . ةوهشلل ةجيهملا بابسألا نع دعابت هفوخ دتشا اذاف « ملسو

 : هجالعو 3 هيلا رظنلاو ¢ ىهتشملا روضح وه ¢ جراخ نم ةوهشلا جيهي يذلاو

 عامتسالاو « ركذلا سلاجم روضح رمألا لوأف . ةريصب نع الا, ملعي الو « ملع نع الإ,
 ‹« ربصلا لهسيو 2. فوخلا ثعبنيف « ليق اميف ركفتلا مث ‹ لغاوشلا نع درجم بلقب

 . رضاحب سيل دوعوملا باقعلا نأ : اهنم . ةبوجأ كلذ نعف
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 ام ربجت ةبوتلا نأ دعو دقو « ةبوتلا ىلع مزعي نأ دب ال بنذأ اذا, نمؤملا نأ : اهنمو

 لبقأ ةبوتلا اجر املف « ةبوتلاب فوسي لازي الف « عابطلا ىلع بلاغ لمألا لوطو . لعف
 . بنذلا ىلع

 وه ام لك نأ هسفن يف ركفي نأ بابسألا هذه جالعو « هنع هللا وفعوجري هنأ : اهنمو

 لهأ حايص رثكأ نأ يف ركفلاب فيوستلا جلاعيو « توملا موجه نمأي ال هنأو « بيرق تآ

 ال هلعلف « ءاقبلا وهو « هيلا, سيل ام ىلع رمألا ينبي فوسملاو « فيوستلا نم رانلا

 نع زجع لهو « و مل ايزو يفي نإ ١ لن

 كله اذه نمو « دايتعالاب دكأتي لب ؟ ًادغ هل ةقرافم ريغ يهو ةوهشلا ةبلغل الا, لاحلا

 جاتحا نم لاثم الا, فوسملا لاثم امو « نيلئامتملا نيب قرفلا نونظي مهنأل « نوفوسملا

 دوعأ مث ةنس اهرخؤأ : لاقف « ةديدش ةقشمب الا, علقنت ال ةيوق اهآرف « ةرجش علق ىلا

 دادزا هرمع لاط املك وهو « اهخوسر دادزا تيقب املك ة ةرجشلا نأ ملعي ال وهو < اهيلا

 اذا ةبلغلا رظتني فيك , اهفعض لاح يف اهتمواقم نع هتوق عم هزجع نم بجعلاف « هفعض

 . تيوقو فعض

 ذخألا هل يغبني ناسنالا نأ الا « نكمم هناحبس هللا وفعف « ىلاعت هللا وفع راظتنا امأو

 رظتني ءارقف هلايعو هسفن كرتو « اهلك هلاومأ قفنأ لجر لثمك الا كلذ لاثم امو « مزحلاب

 بقلم هبحاص نأ الا, نكمم اذهو « ةبرخ يف زنك ىلع روثعلا هقزري نأ ىلاعت هللا نم

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . قمحألاب
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 ركشلاو اربصلا باتك

 : نارطش وهو

 يف ربصلا ىلاعت هللا ركذ دقو . كلذ وحنو هماسقأو هتقيقحو ربصلا لضف .لوألا
 ةرمث اهلعجو تاجردلاو تاريخلا رثكأ هيلا فاضأو . ًاعضوم نيعست نم وحن يف نارقلا
 :لاقو .[1 4: ةدجسلا] او رص اَمَلاَئرمْأِب نودي ةُمئأ مهتم انْلَعجَو و : ىلاعت لاقف « هل
 : لاقو . [8١ا/ : فارعألا]# او رْبص ام َليِئاَرْسا ينب ىَلَع ىئسحلا كبر ةملك تمول
 : ىلاعت لاقو ۹١[ : لحنلا]4 َنوُنَمْعَي اوناك ام نَسْحَأ مُّهَرْجَأ اوُرْبّص ْنيذْلا َنيَرجْنلَو ال
 ° ]°1 : رمزلا]4 ٍباَّسح ريخ مُهَرْجَأ نورباصلا ىفوي امن, »

 ربصلا نم موصلا نوك لجالو . ربصلا الا باسحو ريدقتب اهرجأو الا ةبرق نم امف

 »¢ مهعم هنأب نيرباصلا هللا دعو دقو 1 « هب ىزجأ انأو يل موصلا » : ۳ ىلاعت هللا لاق

 . ةريثك اذه يف تايآلاو ٠١١[ : ةرقبلا] «َنوُدَتْهُملا ْمُه كيلوأو ةَمْحَرَو

 نع « هنع هللا يضر ديعس يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفف « ثيداحألا امأو

 « ربصلا نم عسوأو ًاريخ ًءاطع دحأ يطعأ ام » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . 0« دسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا » : رخآ ثيدح يفو

 ميرك دبعل الا, لجو رع هللا هيطعي ال « ريخلا زونك نم زنك ربصلا : نسحلا لاقو
 : اهيفو . اهعلاطيف ةعاس لك اهجرخي ةعقر هبيج يف نيفراعلا ضعب ناكو . هدنع
 . [48 : روطلا] 4اَيْيْعَأِب كنم كبَر مكُحل رپصاو »

 ةبلغو « اهناصقنل مئاهبلا يف روصتي الو < ناسنالا ةيصاخ نم ربصلا نأ : ملعاو
 نإف « اهلامكل ةكئالملا يف ًاضيأ ربصلا روصتي الو « اهلباقي ءيش ريغ نم اهيلع تاوهشلا
 ىتح اهنع ةفراص ةوهش مهيلع طلست ملو « ةيبوبرلا ةرضح ىلا قوشلل اودرج ةكئالملا
 . لالجلا ةرضح نع اهدصي ام ةمداصم ىلا جاتحي
 E ل سا يصب يح

 . يلبنحلا يجبنملل « بئاصملا لهأ ةيلست » باتك قشمدب نايبلا راد تاروشنم نم رظنا )١(

 . يسدقلا ثيدحلا يف يأ (۲)

 . ًاضيأ فيعض دنسب ًافوقوم هنع يورو « ًادج فيعضوهو ًاعوفرم يلع ثيدح نم سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ 2م
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 ةوهش الا, هيف قلخي مل « ةميهبلا لثم ًاصقان ابصلا ءادتبا يف قلخي هنإف ناسنالا امأو ظ

 3 حاكنلا ةوهش مث ¢ ةنيزلاو بعللا ةوهش هيف رهظت مث 3 هيلا, جاتحم وه يذلا ءاذغلا

 دنع ةيادهلا رون قارشا ءىدابم ترهظ « ىوقو لقعلا كرحت اذإف . ربصلا ةوق هل سيلو

 ةفرعمب دقع اذإف « ةرخآلا حلاصم ىلا اهل دشرم ال ةرصاق ةياده اهنكلو « سمشلا صرق

 e ا لا علا ما

 ةوهشلا رهق د كلا EL ةلباقمب ل نينا تعا تابث نع ةرابع

 عابتأب قحتلا  اهعفد ىلع ربصي ملو ةوهشلا تبلغ ىتح فعض ناو « نيرباصلاب ققحتلا

 هذهف . ىوملا ةمواقم يف نيدلا ثعاب تابث نع ةرابع ربصلا نأ تبث اذاو « نيطايشلا

 : نييمدآلا ةصاخ نم ةمواقملا

 [ربصلا ماسقا ىف] لصف

 : نيب رض ىلع ربصلا نأ ملعا

 تادابعلا نم ةقاشلا لامعألا يطاعتكو « ندبلاب قاشملا لمحتك < يندب : امهدحأ

 . اهريغ نم وأ

 اذهو . ىوهلا تايضتقمو عبطلا تايهتشم نع يناسفنلا ربصلا وه : رخآلا برضلا

 « لاتق يف ربصلا ناك ناو « ةفع يمس « جرفلاو نطبلا ةوهش نع ًاربص ناك نا, برضلا

 يمس « ةرحضم ةبئان يف ناك ناو « املح يمس « ظيغ مظك يف ناك ناو « ةعاجش يمس

 « شيع لوضف يف ناك ناو « رس نامتك يمس , رمأ ءافخا, يف ناك ناو « ردص ةعس

 . ةعانق يمس « ظوظحلا نم ريسي ردق ىلع ًاربص ناك ناو « ًادهز يمس

 الخأ رثكأ نأ انركذ امب ناب دقف « ربصلا مسا ىلع اهيف رصتقي هناف « ةيضملا اما

 . تاقلعتملا فالتخاب ءامسألا تفلتخا ناو « ربصلا يف ةلخاد ناميإلا

 ام عيمج نأ كلذو « لاوحألا نم لاح لك يف ربصلا نع ينغتسي ال دبعلا نا ملعا مث

 + نيعوت نويل تلا يف دسعلا قلي
 : لوألا عونلا

 ‹ ةريشعلا ةرثكو « هاجلاو « لاملاو ةمالسلاو ‹ ةحصلا نم هاوه قفاوي ام
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 الف .رومألا هذه عيمج يف ربصلا ىلا جاتحم ديعلاف ¢ ايندلا ذالم عيمجو ¢ عابتألاو

 يفو . قافنإلاب هلام يف ىلاعت هللا قح يعاريو « اهب ذذلتلا يف كمهني الو . اهيلا نكري

 رطبلا ىلا كلذ هجرخأ « اهيلا,نوكرلاو ذالملا يف كامهنالا نع هسفن طبضي مل ىتمو
 ةيفاعلا ىلع ربصي الو « ءالبلا ىلع ربصي نمؤملا نيفراعلا ضعب لاق ىتح . نايغطلاو

 . قيد الا
 ءارسلاب انيلتباو 2 انربصف ءارضلاب انيلتبا : هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع لاقو

 . ربصن ملف

 يللا ركذ نع مُكدالوأ الو مُكلاَوْمُأ مكه ال : ىلاعت هللا لاق كلذلو
 : لافنألا 14 ةف مُكدالوأو مكلاومأ املأ اوُمَلْعاَو ب : ىلاعت لاقو [ ٩ : نوقفانملا ]
 . [ ١4 : نباغتلا ]4 مُهوُرذحاَف مكل اودع مكدالوأو مُكجاَوزَأ ْنم دا[ ۸

 الا متي الف . ركشلاب لصتم ربصلا اذهو 2 ةيفاعلا ىلع ربصي نم لجرلا لك لجرلاف

 « ةردقلاب نورقم هنأل . ًاديدش ءارسلا ىلع ربصلا ناك امناو . ركشلا قحب مايقلاب
 . ذيذللا ماعطلا روضح دنع هنم ربصلا ىلع ردقأ ماعطلا ةبيغ دنع عئاجلاو

 : ماسقأ ةثالث وهو ىوهلل فلاخملا يناثلا عونلا

 نع رفنت اهعبطب سفنلا نأل . اهيلع ربصلا ىلا دبعلا جاتحيف « تاعاطلا : اهدحأ
 . ةيدوبعلا

 « لخبلا ببسب هركي ام اهنمو « ةالصلاك لسكلا ببسب هركي ام تادابعلا نم مث

 . داهجلاو جحلاك . اعيمج امهببسب هركي ام اهنمو « ةاكزلاك

 : لاوحأ ةثالث يف هتعاط ىلع ربصلا ىلا ديرملا جاتحيو

 . ءايرلا بئاوش نع ربصلاو صالخإلاو « ةينلا حيحصت يهو « ةدابعلا لبق لاح

 الو . ةدابعلا ءانثأ يف ىلاعت هللا نع لفغي ال نأ يهو « ةدابعلا سفن يف لاحو
 نم غارفلا ىلا روتفلا يعاود نع ربصلا مزاليف . ننسلاو بادآلا قيقحت نع لساكتي
 . لمعلا
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 لجأل هب رهاظتلاو « هئاشفا نع ربصلا يهو : لمعلا نم غارفلا دعب ةثلاثلا ةلاحلا

 ىذألاو نملا نع ةقدصلا دعب ربصي مل نمف « هلمع لطبي ام لك نعو . ةعمسلاو ءايرلا

 ١ . اهلطبأ

 . كلذ ىلا دبعلا جوحأ امو « يصاعملا نع ربصلا : يناثلا مسقلا

 ءارملاو بذكلاو « ةبيغلا نم ناسللا يصاعمك < , هلعف رسيت امم لعفلا ناك نار مث

 باتغيو . كلذ ركنتسا « ًاريرح سبل اذا, ناسنإلا ىرتف . لقثأ هيلع ربصلا ناك . هوحنو

 ىلع ردقي ملو . تارواحملا يف هناسل كلمي مل نمو « كلذ ركنتسي الف « هراهن رثكأ

 . ةلزعلا الإ, هجني مل « ربصلا
 ‹ ةبحألا توم لثم « بئاصملاك « رابتخالا تحت لخدي الام : ثلاثلا مسقلا

 كلذ ىلع ربصلاف « ءالبلا عاونأ رئاسو ‹ ةحصلا لاوزو « نيعلا ىمعو « لاومألا كالهو

 . نيقيلا هدنس نأل . تاماقملا ىلعأ نم

 . « هب بصي ًاريخ هب هللا دري نم » : مشو هلا هيلع للا: ناقد

 وأ لعف وأ لوقب يذؤي يذلاك « سانلا ىذأ ىلع ربصلا « مسقلا اذه نم بيرقو

 . تافاكملا كرتب نوكي كلذ ىلع ربصلاو « هلام وأ هسفن ىلع ةيانج

 ....اوُقََتَو او ربصت نار و : ىلاعت هللا لاق « بتارملا ىلعأ نم سانلا ىذأ ىلع ربصلاو

 ٌكرْدَص َقيضي كن ْمَلعَت دَعَلَ 8: لاقو . [ “١8 : نارمع لآ 14 رومألا ا ن

 E CEE لاقو [ 47 : رجحلا ]4«َنوُلوَقَي امي
 . [ ١75 لحنلا ]

 ىلع ربص : ةثالث ربصلا » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو

 ىتح ةبيصملا ىلع ربص نمف « ةيصعملا نع ربصو « ةعاطلا ىلع ربصو « ةبيصملا
 نيب امك ىرخآلا ىلاةجردلا نيب ام . ةجرد ةئامثالث هل هللا بتك « اهئازع نسحب اهدري

 ىلا ةجردلا نيب ام « ةجرد ةئامتس هل تبتك ةعاطلا ىلع ربص نمو « ضرألاو ءامسلا

 هل هللا بتك ةيصعملا نع ربص نمو . شرعلا ىهتنم ىلا ضرألا موخت نيب امك ةجردلا
 شرسعلا ىهتنم ىلا ضرألا موخت نيب امك ةجردلا ىلا ةجردلا نيب ام « ةجرد ةئمعست

 . 930( نیترم

 . فيعض هدنسو « هنع هللا يضر يلع ثيدح نم « باوثلا » يف خيشلا وبأو « ربصلا لضف » يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ )ع(
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 نع « نيحيحصلا » يف هاجرخأ ام : اهنم « ةريثك ربصلا لئاضف يف ثيداحألاو
 ةبيصم نم ام » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 . « اهكاشي ةكوشلا ىتح « هنع اهب لجو زع هللا رفك الا, ملسملا بيصت

 الو نزح الو مه الو بصن الو بصو نم ملسملا بيصي ام » : رخآ ثيدح يفو
 يف هاجرخأ 5 « هاياطخ نم اهب هللا رفك الا, . اهكاشي ةكوشلا ىتح « مغ الو ىذأ

 . « نيحيحصلا »

 يفو هلام يفو هدسج يف  ةنمؤملا وأ نمؤملاب ءالبلا لازي ال » : رخآ ثيدح يفو

 . « ةئيطخ هيلع امو هللا ىقلي ىتح « هدلو

 يأ « هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس ثيدح يفو

 ىلتبي « سانلا نم لثمألاف لثمألا مث . نوحلاصلا مث ءايبنألا » : لاق ؟ ءالب دشأ سانلا

 ةقر هنيد يف ناك ناو « هئالب يف ديز ةبالص هنيد يف ناك ناف « هنيد بسح ىلع لجرلا

 لاق « ةئيطخ هيلع سيلو ضرألا ىلع يشمي ىتح دبعلاب ءالبلا لازي امو « هنع ففخ

 تهجو اذار» : ىلاعت هللا لاق : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انيورو

 « ليمج ربصب كلذ لبقتسا مث « هدلو وأ هلام وأ هندب يف ةبيصم يدابع نم دبع ىلا

 1 ٩۲ ًاناويد هل رشنأ وأ تنال شنا نأ ةمايقلا موي هنم تييحتسا

 [ربصلا بادا ىف] لصف

 امنإ .J ملسو هلاو هيلع هللا یلص هلوقل ¢ ةمدص لوأ يف هلامعتسا ربصلا بادا نمو

 . حيحص ثيدح ( ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا

 . زئاجف ءاكبلا امأف . ناسللاو حراوجلا نوكس بادآلا نمو

 ء كلام نب سنأ ثيدح نم رداونلا يف يذمرتلا ميكحلاو « سودرفلا دنسم يف يمليدلاو « لماكلا » يف يدع نبا هجرخأ )١(

 8 يقارعلا ظفاحلا لاق اک فيعض هدنسو

 فوغ



 ةأرما ميلَّس مأ تلعف امك « باصملا ىلع ةبيصملا رث أ رهظي ال نأ ربصلا نسح نمو

 . « ملسم حيحص » يف روهشم اهثيدحو « اهنبا تام امل ةحلط يبأ

 هذه نم بايث يف جرخت مث « هللا دبع تومي : اولاقو « اوبضغف « نهدا دقو ةنسح

 ةلصخ لك « لاصخ ثالث ىلاعتو كرابت يبر يندعو . اهل نيكتسأفأ : لاق !؟ ًانهدم

 . اهيف امو ايندلا نم يلا, بحأ اهنم

 ٭ َنوُعِجاَر هيلا, اأو هلل انآ اولاَقةبيصُم مُهتباَصأ اذا, َنيَِّلا » : ىلاعت هللا لاق

 ١هك : ةرقبلا ] نو ُدَتِهُملا مُه كيلوأو ةَمحرو مهر نم ُتاَوَلَص مهيلَع كلو

 .[ ۷و

 ينم ذخأ هنأ تددو الاي « ءام نم زوك ردق ةرخآلا يف هب ىطعأ ءيش ام : فرطم لاقو

 . ايندلا ىف

 ىتح لتاقف مدقت ! ينب يأ : لاقف « هنبا هعمو هل ىزغم يف ميشأ نب ةلص ناكو

 ةذاعم همأ دنع ءاسنلا عمتجاف < لتقف مدقت مث « « لتق ىتح لتاقف لمحف <« كبستحأ

 . نعجراف كلذ ريغل نتتج نتنك ناو. يننئنهت نتتج نتنك نا.ًابحرم : تلاقف « ةيودعلا

 . ةيفخلا لجو زع هللا معن نم اهنامتكف « اهنامتك نكمي امم ةبيصملا تناك اذاو

 اذا, » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريرهوبأ ىورو

 هللا دمح وه ناف « هداوعل هلوقي ام اورظنا : لوقيف « نيكلم هيلا, هللا ثعب دبعلا ضرم

 هتيفوت انأ نا ىدبعل : لوقيف . ملعأ وهو ىلاعت هللا ىلا كلذ اعفر « هيلع اولخد اذا, ىلاعت

 نأو « همد شار ادو ھهج رع اخ الآ نأ هتيفش انأ ناو « ةنجلا هلخدأ نأ

 ٩۲ هاياطخ هنع رفكأ

 الو « كعجو وكشت ال نأ هقح ةفرعمو هللا لالجا نم : هنع هللا يضر يلع لاقو

 لوسر نأ راسي نب ء ءاطع نع ملسأ نب ديز ثيدح نم ضي رملا رج أف ءاجام باب : °۹4 /۲ « أطوملا » ف كلام هجرخأ 203(

 ءاطع نع ديز نع ريثك نب دابع قيرط نمربلا دبع نبا هلصوو . لسرم هنأ الا, تاقث هلاجرو . . . ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 ام ىلا ينجرخت ال « كبسحف ةيفاع يف انأ : كل تلق اذا : لاق ؟ ةحرابلا تممح : هل

 . هركأ

 ا . ًادبأ ةوالح

 نوحرفي اوناك دقو « بئاصملا نامتك ربلا زونك نم : ءامكحلا ضعب لاقو

 . كلذ يف ةروهشم مهتاياكحو « اهباوث ىلا ًارظن بئاصملاب

 ىوسو « رمع هنفد تام امل زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع نأ يور ام : اهنم

 « كيبأب ارب تنك دق ! ينب اي هللا كمحر : لاقف . سانلا هب طاحأف « ئاق ىوتسأ مث هيلع
 الو « ًارورس كب دشأ طق تنك ام هللاو الو « كب ًارورسم ىل هللا كبهو ذنم تلز ام هللاو

 . هيلا, هللا كربص ىذلا لزنملا اذه ىف كتعضو ذنم كيف ىلاعت هللا نم يظحب ىجرأ

 ىلع يمدآلل ةردق الف . بئاصملا ةيهارك مدع ربصلا نم دارملا ناك نا : ليق ناف

 . دعبأ وهف « متيكح امك اهدوجوب حرفلا ناك ناو . كلذ

 أل امع ىهني الو « هوركم ىلع وأ بوبحم نع الا نوكي ال ربصلا نأ : باوجلاو

 قشك « بستكملا نع ىهني امناو . نطابلا جاعزنا وهو « بسكلا تحت لخدي

 كلذف . مهضعب حرف نم انركذ ام امأف . ناسللاب لوقلاو . دودخلا مطلو . بويجلا

 قفنأو « اهجئاوح بلط يف وعسف ‹ هضرمل ةبرش هل ضيرم لجر لاثم اذه لاثمو

 امف « هعبط امأف « ةيفاعلا نم اهل وجري امل اهلوانتو اهمامتب حرف « تمت املف « ألام اهيلع

 دوعلا اذهب كتبرض املك : ريقف لجرل لاق ًاكلم نأ ولو . ًالصأ لوانتلا ةهارك هنع تلاز

 امل نكلو « ملؤي ال هنأل ال « برضلا ةرثك بحأل « رانيد فلأ كتيطعأ ةبرض فيطللا

 مهيلع ناهف . باوثلا اوحملت فلسلا كلذكف . برضلا هاكنأ ناو « هتبقاع نم وجري

 ١ . ءالبلا

 هيلع هب ناعتسي امو ربصلا ءاود نايب يف لصف

 ًاقاش ناك ناو ربصلاف « ءافشلاب دعوو ءاودلا لزنأ ءادلا لزنأ يذلا نأ : ملعا

 « اهلك بولقلا ضارمأل ةيودألا بكرت امهنمف « لمعلاو ملعلا نوجعمب نكمم هليصحتف
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 ذا, « جالعلا فلتخا تفلتخا اذا للعلا ناف هب قيلي لمعو ملع ىلا ضرم لك جاتحيف

 8 ةلعلا ةداضم : جالعلا ىنعم

 دقو « عامجلا ةوهش نع ربصلا ىلا ناسنالا رقتفا اذا, : لوقنف « الاثم كل برضنو

 6 ماعطلا نم ليلق ىلع راطفالا دنع راصتقالاو 3 موصلا,ةبظاوم : اهدحأ

 روصلا ىلع رصبلا عوقو ناظم نع زارتحالاو  ةلزعلا اذه ءاودو 3 ةوهشلا كرحي

 وأ نفجلا ضمغ الا. هنع عنمي الو < سيلبا ماهس نم مومسم مهس رظنلا ناف « ةاهتشملا

 . برهلا

 رثكأ قح يف عفرألا جالعلا وه اذهو « هنع ةينغ تاحابملا يفف « مارحلا نم عبطلا هيهتشي

 . اذه فالخب ةوهشلا عمقي الو . فعضي ءاذغلا عطق نأل « سانلا

 اهبلغ  ىوهلا ةفلاخم هسفن دوع نم نإف « ةدهاجملا هسفن دوعي نأ ناسنالل يغبنيو

 . دارأ ىتم

 امناو « سفنلا ثيدح نم نطابلا فك « ةدهاجملاو ربصلا عاونأ دشأ نأ : ملعاو

 الا, اذهل جالع الو « هبذاجت لازت ال سواسولا ناف  لزتعاو غرفت نم ىلع كلذ دتشي

 ضرألاو تاومسلا توكلم ىلا ركفلا فرصو « ادحاو امه مهلا لعجو « قئالعلا عطق

 ىلع كلذ ىلوتسا اذا, ىتح . ىلاعت هللا ةفرعم باوبأ عيمجو « ىلاعت هللا عنص بئاجعو

 فيلكت ىلا كلذ عم جاتحيو ¢ تاولصلاو راكذألاو )2 ةءارقلا نم )2 ةلصاوتملا داروألا

 3 ةرهاظلا داروألا نود بلقلا قرغتسي يذلا وه نطابلا ركفلا ناف . روضحلا بلقلا

 . دهجلاو باستكالاب لاني نأ نكمي يذلا اذهف

 « لامعألاو لاوحألا نم ىلاعت هللا فطل نم دري ام غلابمو « فشكني ام ريداقم امأف

 ‹ ديصلا رثكيو . دهجلا لقي دقف « قزرلا بسحب وهو « ديصلا ىرجم يرجي كلذف

 تابذج نم هبذج ىلع داهتجالا اذه ءارو لوعملاو ‹ ديصلا لقيو دهجلا لوطي دقو

 فم



 ىلا بوذجملا ناف « ايندلا بذاوج هبلق نع علقي نأب « ةبذجلا كلتل ضرعتي نأ هرايتخا

 عطقف « اهيل, بذجنم وه ايندلاب موهنم لكو « نييلع ىلعأ ىلا بذجي ال « نيلفاس لفسأ
 مكرهد مايأ يف مكبرل نإ » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوقب دارملا وه « ةبذاجلا قئالعلا

 . 2( اهل اوضرعتف الأ . تاحفن

 ضرألا حلصي يذلاك . ةمحرلا لوزنل راظتنالاو . لحملا غيرفت انيلع يذلاف

 ىتم يردي الو . رطمب الا, عفني ال كلذ لكو « رذبلا اهيف عضيو . شيشحلا نم اهيقنيو
 كلذكو . رطم نع ةنس يلخي ال هنأ ىلاعت هللا لضفب قثي هنأ الا, « رطملا بابسأ هللا ردقي

 . تاحفنلا نم ةحفنو تابذجلا نم ةبذج نع مويو رهشو ةنس ولخت املق

 ةدارإلا رذب هيف رذبو « تاوهشلا شيشح نم بلقلا رهط دق دبعلا نوكي نأ يغبنيف

 عيبرلا تاقوأ يف راطمألا راظتنا ىوقي امكو « ةمحرلا حير باهمل هضرعو . صالخإلاو

 عامتجا دنعو « ةفيرشلا تاقوألا يف تاحفنلا كلت راظتنا كلذكو « ميغلا روهظ دنع

 سافنألاو ممهلاو . ناضمر يفو .ةعمجلا مويو « ةفرع مويك . بولقلا طاشنو مهلا

 . هريدقتو هتمكحب ىلاعت هللا ةمحر راردتسال بابسأ

 باتكلا نم يناثلا رطشلا

 كلذ وحنو اهماسفأو معنلا ركذو هلضفو ركشلا يف

 : ىلاعت هللا لاقو [ ٠٤١ : نارمع لآ ]4 َنيركاّشلا يِرْجَنَسَوا8 : ىلاعت هللا لاق

 يدابع نم ُليِلَقَو : لاقو [ ٠٤١ : ءاسنلا ]4 مّجْمآَو متركش نا مكباَذَعب هللا ُلَعْفي ام

 «مُكنديِزَأل متركش نع ل : لاقف ركشلا عم ديزملاب عطقو [ ٠١ : أبس ]4 روُكَّشلا
 مكينغي فوَسف ¥ : هلوقك ةئيشملا ىلع هريغ ةريثك ءايشأ فقو هنوك عم [ ۷: ميهاربا ]

 4 ءآَش ناي هيلا نوعدت ام فشكيف » : هلوقو [ ۲۸ : ةبوتلا ]4 َءاَش نايهلْضَف نم هللا

 ْنَمل كلذ نود ام ٌرْفْعَيَو ) [ 7١7 : ةرقبلا ]4 ُءاَشي نَمٌقٌر ري »8 : هلوقو [ 4١ : ماعنألا ]

 . [ ٠١ : ةبوتلا ]4 ءاَشَي ْنَم ىلع هللا ْبونُيَو »8 [ 48 : ءاسنلا ] ( ُءاَسي

 )١( فرعي ال نم هيفو « ةملسم نب دمحم ثيدح نم يناربطلا هجرخأ .
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 مُهَرَتُكَأ دج الوو : مدآ ينب ىلع نعطلا يف لاق ركشلا ردق سيلبا, فرع املو
 . [ ١١ : فارعألا ]4 َنيركاش

 ةشئاع هل تلاقف « هامدق ترطفت ىتح ماق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يورو

 الفأ » : لاق !؟ رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دقو اذه عنصتأ : اهنع هللا يضر

 . « ًاركاش ًادبع نوكأ
 ينا,» : ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر ذاعم نعو

 . « كتدابع نسحو كركشو ك ذ ىلع ينعأ مهللا : لقف كبحأ

 [حراوجلاو ناسللاو بلقلاب ركشلا نوك ىف] لصف

 . حراوجلاو . ناسللاو . بلقلاب نوكي ركشلاو

 . ةفاك قلخلل هرمضيو « ريخلا دصقي نأ وهف « بلقلاب امأ

 ىلع اهب ةناعتسالا نم يقوتلاو « هتعاط يف هللا معن لامعتسا وهف « حراوجلاب امأو

 رتست نأ نينذألا ركش نمو . ملسمل هارت بيع لك رتست نأ نينيعلا ركش نمَف « هتيصعم

 . ءاضعألا هذه ركش ةلمج يف لخدي اذهف « هعمست بيع لك

 هللا لوسر لاق . هب رومأموهو « ىلاعت هللا نع ىضرلا راهظا, : ناسللاب ركشلاو

 . ""(رفك اهكرتو « ركش معنلاب ثدحتلا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ؟ تحبص بصأ فيك : هبحاصل امهدحأ لاقف ءايقتلا راصنألا نم نيلجر نأ يورو

 . « اذكه اولوق » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف . هلل دمحلا : لاقف

 هل لاق مث « هيلع درف « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع ملس ًالجر نأ يورو

 . تدرأ يذلا كاذ : رمع لاقف « هللا دمحأ : لاق ؟ تحبصأ فيك : رمع

 « ًاعيطم ركاشلا نوكيف « هلل ركشلا جارختسا مهدارمو « نولءاستي فلسلا ناك دقو

 . ًاعيطم قطنتسملاو

 ربنملا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق : ريشب نب نامعنلا ثيدح نم ۲۷۸ /4 « دنسملا » يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 « رفك اهكرتو « ركش هللا ةمعنب ثدحتلاو « هللا ركشي مل « سانلا ركشي مل نمو . ريثكلا ركشي مل ليلقلا ركشي مل نم »

 3 نسح هدنسو « باذع ةقرفلاو 0 ةمحر ةعامجلاو
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 فيك هلأسو « لجرلا ىلع ملس اذا, لجرلا نا, : يلبحلا نمحرلا دبع وبأ لاقو

 ىذلل هراسي نع ىذلا كلملا لوقي : لاق « كيلا, هللا دمحأ : رخآلا هل لاقف ؟ تحبصأ

 ما ااو ناكف نيدماحلا نم هبتكأ : لاق ؟ اهبتكت فيك : هنيمي نع

 . هقلخ عيمج ىلاو كيلإ هللا دمحأ :لوقي؟ تحبصأ فيك

 [هللا هبحي ام ةفرعمي الا متي ال ركشلا لعف يف] لصف

 ذا ياا حنس ل . نارفكلا كرتو ركشلا لعف نأ : ملعا

 كرتب اما, < كلذ ضيقن نارفكلا لا ا ا

 : ناكردم ههركي اميف هللا هبحي ام زييمتلو

 . تايآلا هدنتسمو « عمسلا : امهدحأ

 « زيزع ريسع ريخألا اذهو « رابتعالا نيعب رظنلا وهو . بلقلا ةريصب : يناثلاو

 ىلع ىنبت كلذ ةفرعمو « قلخلا ىلع قرطلا مهب لهسو . لسرلا ىلاعت هللا لسرأ كلذلو

 عيمج يف عرشلا مكح ىلع علطي ال نمف « دابعلا لاعفأ يف عرشلا ماكحأ عيمج ةفرعم

 . ًالصأ ركشلا قحب مايقلا هنكمي مل « هلاعفأ

 دوجوم لك يف ىلاعت هللا ةمكح كاردا,وهف « رابتعالا نيعب رظنلا وهو : يناثلا امأو

 , دوصقم ةمكحلا تحتو « ةمكح هيفو الا ملاعلا يف ًائيش ىلاعت هللا قلخ ام ذا, : هقلخ
 . ةّيفخو ةيلج ىلا ةمسقنم ةمكحلا كلتو . بوبحملا وه دوصقملا كلذو

 « راهنلاو ليللا لصحي نأ سمشلا قلخ يف ةمكحلا نأب ملعلاكف « ةيلجلا امأ

 دنع نوكسلاو ءراصبالا دنع ةكرحلا رسيتتف « ًاتابس ليللاو « ًاشاعم راهنلا نوكيف
 ةمكحلا ةفرعم كلذكو « اهيف ةمكحلا لك ال دال وا

 . راطمألا لوزنو ميغلا يف

 نوب تو يا زك هزاع مسا تح رك نزحت نة ا

 ولخت ال ملاعلا ءازجأ عيمجو « ءامسلل ةنيز اهنوك وحن « مكحلا نم اهيف ام ضعب ىلع
 ملعلاك « ًارهاظ ًانايب هتمكح نيبت ام اهنم « ناويحلا ء ءاضعأ كلذكو « ةمكح نع ةرذ هنم

 . يشملل لجرلاو « شطبلل ديلاو . راصبالل نيعلا نأب
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 باصعألاو . قورعلا داحاو « دبكلاو ةيلكلاو « ةرارملاك « ةنطابلا ءاضعألا امأف

 نيذلاو « سانلا لك اهيف ةمكحلا فرعي الف « ةظلغلاو ةقرلاو فيواجتلا نم اهيف امو

 ايش لمعتسا نم لكف < « ىلاعت هللا ملع ىلا ةبسنلاب ًاريسي ًاردق اهنم نوفرعي امنا, اهنوفرعي

 رفك دقف « هب ديرأ يذلا هجولا ريغ ىلع ءيشلا كلذ اهل قلخ يتلا ةهجلا ريغ ةهج يف

 ‹ ديلا يف ىلاعت هللا ةمعن رفك دقف « قح ريغب هديب هريغ برض نمف « هيف ىلاعت هللا ةمعن
 « هريغ اهب يذؤيل ال , هعفني ام لوانتيو « هيذؤي ام هسفن نع اهب عفديل تقلخ اهنأل

 راصبإلا ذا, « اضيأ سمشلا ةمعنوءاهتمعنرفك دقف < مرحم ىلا اهب رظن اذا, نيعلا كلذكو

 ام امهب ىقبيو « هايندو هنيد يف هعفني ام امهب رصبيل اتقلخ سمشلاو نيعلاف « اهب متي

 قلخلا اهب نيعتسي نأ « اهبابسأو ايندلا قلخو قلخلا قلخ نم دارملا نأ : ملعاو
 « ايندلا يف هب سنألاو « هتبحمب الا هيلا لوصو الو « ىلاعت هللا ىلا لوصولا ىلع

 ةلصاحلا ةفرعملاب الا ةبحم الو « ركذلا ماودب الا, سنأ الو « ايندلا رورغ نع يفاجتلاو

 الا ندبلا ىقبي الو « ندبلا ماودب الا ركفلاو ركذلا ىلع ماودلا نكمي الو « ركفلا ماودب

 ءاضعألا عيمج قلخو ضرألاو ءامسلا قلخب الا كلذ متي الو « ءاوهلاو ءاملاو ضرألاب

 يه هللا ىلا عجارلاو . سفنلا ةيطم ندبلاو . ندبلا لجأل كلذ لكو « ةرهاظلاو ةنطابلا

 نجلا ْتَفَلَخ امو : ىلاعت هللا لاق كلذلو « ةفرعملاو ةدابعلا لوطب ةنئمطملا سفنلا
 دقف « هللا ةعاط ريغ يف ًائيش لمعتسا نم لكف [ ه5 : تايراذلا ]4ِنوُدْبْعِيل الا, سنإلاَو

 . ةيصعملا كلت ىلع همادقال « اهنم دب ال يتلا بابسألا عيمج يف هللا ةمعن رفك

 , اهب ربتعي ىتح « ءافخلا ةياغ يف تسيل يتلا ةّيفخلا مكحلل ًادحاو ًالاثم ركذنلو
 ا ا ل ا ا اا سل

 رطضي نكلو « امهنيع امهنيعأ يف ةعفنم ال نارجح امهو « ايندلا ماوق امهب نيذللا ريناندلاو

 ی ا ىلا انك ی تيك نه. امينا قلا

 ينغتسي ام كلميو « هيلا, جاتحي امع زجعي دقو « هتاجاح رئاسو « هبكرمو . هسبلمو

 كلمي رخاو « هبكري لمج ىلا جاتحي وهو الثم نارفعزلا نم اردق كلمي نمك « هنع
 «٠ ةضواعم نم امهنيب دب الف . نارفعزلا ىلا جاتحيو « هنع ىنغتسا امبرو . لمجلا

 نم رادقم لكب هلمج لمجلا بحاص لذبي ال ذإ ريدقت نم ضوعلا رادقم يف دب الو

eةروصلاو نزولا يف هلثف ىطخي يجب ب ليتصلاو نارفعتلا نيب  + 
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 ال ءايشألا هذهف « رامحب ًاقيقد وأ . فخب ًادبع وأ « بايثب ًاراد يرتشي نم اذكو
 رئاس نيب نيطسوتمو نيمكاح « ريناندلاو مهاردلا ىلاعت هللا قلخف « امهنيب بسانت

 نارفعزلا نم ردقلا اذهو « ةئام يواسي لمجلا اذه : لاقيف « امهب ردقت ىتح « لاومألا

 ذا, « نيدقنلاب امهنيب ليدعتلا نكمأ امناو « ذئنيح امهنيب يواستلا لصحف « ةئام يواسي

 هللا امهقلخف ءرمألا مظتني مل ضرغ امهنايعأ يف ناك ول هنإف ٠ امهنايعأ يف ضرغ ال

 يف نيزيزع امهلعجو « لدعلاب لاومألا نيب نيمكاح انوكيو . يديألا امهلوادتتل

 لك كلم هنأكف ‹ امهكلم نمف « ةدحاو ةبسن لاومألا رئاس ىلا امهتبسنو « امهسفنأ
 ش 0

 قيلي الو « امهنم دوصقملا فلاخي ًالمع|مهيف لمع نم لكف ءامهتمكح تفرع اذا,

 , امهيف ةمكحلا لطبأو امهلطبأ دقف امهزنك نمف . امهيف هللا ةمعن رفك دقف « امهتمكحب
 امهعيض هنأل « هببسب مكحلا نم عنتمي نجس يف نيملسملا نيب مكاحلا سبح نمك ناكو

 ةيهلإلا رطسألا ةءارق نع نيزجاع قلخلا نم ريثك ناك املو .امهلوادت نم يديألا عنمو
 نيعب لب ء رصبلا نيعب كردي ال يهلاطخب تادوجوملا تاحفص ىلع ةبوتكملا

 « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةطساوب هوعمس مالكب ىلاعت هللا مهربخأ « ةريصبلا

 باذعب مُهرشبف هللا ليبس يف اهَوُقْفنُي الو ةّضفلاو بهذلا نوزنكي َنيَِّلاَو » : لاقف

 . ۳١[ : ةبوتلا] «ميلأ
 ًالاح أوسأ هنأل « امهيف هللا ةمعن رفك دقف « ةينآ ريناندلاو مهاردلا ذختا نم لكو

 . امهزنك نمم

 اهب موقي يتلا لامعألاو سنكلاو ةكايحلا يف دلبلا مكاح لمعتسا نم كلذ لاثمو

 ةضفلاو بهذلا ماقم موقي اهريغو فزخلاو ساحنلاو ديدحلا نأ كلذو « سانلا سخأ

 نم امهب ديرأ اميف امهماقم موقي الو . امهنع نايعألا كلت يفكت الو . تاعئاملا ظفح يف

 نم » : هل ليق ةيهلإلا ةمحرلاب ةمكحلا هذه هل فشكنت مل نمف « ءايشألا ميق امهنوك

 لماع نم لك كلذكو « منهج ران هنطب يف رجرجي امناف « ةضف وا بهذ ءانا, يف برش

 نم ةّيفخ ةمكحل لاثم اذهف « امهدوصقم نع امهجرخأ دقف « ريناندلاو مهاردلا يف ابرلاب

 . نيدقنلا مكح

 يف ‹ كرومأ عيمج نم هريغ يف لاثملا اذهب اهرفكو ةمعنلا ركش ربتعت نأ يغبنيف

 وأ اركش اما, ‹ كنم رداص لصف لك يف كتوكسو « كقطنو . كنوكسو « كتكرح
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 . رظحلاب هضعبو « ةهاركلاب هفصت كلذ ضعبو « رفكلا وهو « هسكع

 ‹ ىرخألا نم ىوقأ امهادحا, لعجو « نيدي كل قلخ ىلاعت هللا نأ كلذ نمو

 ىلا نيديلا كاطعأ نم كجوحأ دقو « ىرخألا ىلع ًافرشو ًاناحجر ةوقلا ديزمب تقحتساف

 اذإف « ةساجنلا ةلازإبك « ةسيسخ اهضعبو « فحصملا ذخأك « ةفيرش اهضعب « لامعأ

 ‹« دوصقملا تسكع دقف « نيميلاب ةساجنلا تلزأو « راسيلاب فحصملا تذخأ

 . هتملظف « سيسخ وه امب فيرشلا تصصخو

 ‹ ىنميلا تملظ دقف « فخلا سبل يف ىرسيلاب تأدتبا اذا « نيلجرلا يف كلذكو

 . كلذ ىلع سقو « لجرلا ةياقو فخلا نأل

جاح ريغل ةرجش نم ًانصغ رسك نم : لوقن كلذكو
 دقف « حيحص ضرغو ةمهم ة

 ضرغل هرسك ناك نإف « اهب ةعفنملل تقلخ اهنأل « راجشألا قلخ يف ةمكحلا فلاخ

ا, « اجاتحم ناك ناو « ملاظ وهف « هريغ كلم يف كلذ لعف ناو « سأب الف « حيحص
 ال

 . هبحاص نذأي نأ

 اهماسقأو اهتقيقحو معنلا نايب ف لصف

 ةداعسلا يه ةقيقحلا يف ةمعنلا نكلو « ةمعن ىمسي بولطم لك نأ : ملعا

 ةعبرأ مسقنت انيلا ةفاضإلاب اهلك رومألاو , زوجت ةمعن اهادع ام ةيمستو « ةيورخألا

 : ماسقأ

 وهو « قلخلا نسحو « ملعلاك « ًاعيمج ةرخآلاو ايندلا يف عفان وه ام : اهدحأ

 . ةيقيقحلا ةمعنلا

 . ةقيقح ء١ابلا وهو « ًاعيمج امهيف راض وه ام : يناثلا
 عابتاو « ذذلتلاك « لاملا يف رضيو « لاحلا يف عفني ام : ثلاثلا مسقلا

 . ةمعن هنظي لهاجلاو « راصبألا يوذ دنع ءالب وهف « تاوهشلا

 ملع اذإف  ًالهاج ناك ناي ةمعن هدعي هنإف « مس هيف ًالسع دجو اذا عئاجلا : هلاثمو

 . ءالب هدع كلذ
 , بابلألا يوذ دنع ةمعن وهو « لآملا يف عفانلا  لاحلا يف راضلا : عبارلا مسقلا

 . لاهجلا دنع ءالب

 يبصلاف « ماقسالا نم لآملا يف يفاشلا « لاحلا يف هقاذم عينشلا ءاودلا : هلاثمو
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 . يبصلا جاتحا اذا, كلذكو . ةمعن هدعي لقاعلاو u ءالب هنظ هبرش فلك اذإ « لهاجلا
 , ءافشلا نم اهتبقاع يف ظحلي امل < اهب هرمأيو اهيلا, هوعدي بألا نإف . ةماجحلا ىلا
 يبصلاف . كلذ يف ةحلصملاب ةلهاج اهنوكل . اهتقفشو اهبح طرفل كلذ نم هعنمت مألاو
 مألا نأ ملعل لقع ولو < ًاودع هابأ ردقيو « هيبأ نود اهيلار سنأيو . هلهجب همأ ةنم دلقتي
 دشأ ضارمأ ىلا هقوسي ةماجحلا نم هايا,اهعنم نأل . قيدص ةروص يف نطابلا ودعلا يه
 « هسفن قيدص ناسنا, لكو « لقاعلا ودعلا نم رش لهاجلا قيدصلاف « ةماجحلا ملأ نم
 . ودعلا لمعي ال ام هب لمعت كلذلف . لهاج قيدص سفنلا نكلو

 ىلاعت هللا معن ةرثك نايب يف لصف
 ءاصحالاو رصحلا نع اهجو رخو اهلسلستو

 لجأل بولطم وه ام ىلاو « اهتاذل ةبولطم ةياغوه ام ىلا مسقنت معنلا نأ : ملعا
 . ةياغلا

 « هل ءانف ال ءاقب : رومأ ةعبرأ ىلا اهلصاح عجريو « ةرخآلا ةداعس يهف ةياغلا امأ

 . ةيقيقحلا ةداعسلا يهو . هدعب رقف ال ىنغو . هعم لهج ال ملعو . هيف مغال رورسو

 : ماسقأ ةعبرأ يهو « ةروكذملا ةداعسلا ىلا لئاسولا وهف : يناثلا مسقلا امأو

 . قلخلا نسحو « ناميإلاك . سفنلا لئاضف : اهالعأ

 . امهوحنو ةحصلاو ةوقلا نم . ندبلا لئاضف : يناثلا

 : :لهالاو.ءاجتلاو املا نمت ندلاب ةفيطنملا يللا + كالا

 ةيادهلا نم . لئاضفلا بساني ام نيبو اهنيب عمج يتلا بابسألا : عبارلا
 . ةميظع معن هذه لكو « دييأتلاو . ديدستلاو « داشرإلاو

 هاجلاو لاملا يف ةجراخلا معنلا ىلا ةرخآلا قيرطل ةجاحلا هجو ام : ليق نإ

 ؟ امهوحنو

 . دوصقملل ةلمعتسملا ةلآلاو . حابملا حانجلا ىرجم ةيراج ءايشألا هذه : انلق

 ريغب ءاجيهلا ىلا عاسك ناك « ةيافك هعم نكت مل اذا, ملعلا بلاط ناف « لاملا امأ

 « ملعلا ليصحت نع هلغشيف . توقلا بلط يف تاقوألا قرغتسم ىقبي هنألو . حالس

 . كلذوحنو . ركفلاو « ركذلا نعو
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 . « هيذؤي ودع نع كفني الو « ميضلاو لذلا هسفن نع ناسنإلا عفدي هبف هاجلا امأو

 زعلاب لغاوشلا هذه عفدت امناو . هلام سأر هبلقو « هبلق لغشيف « هيلع شوهي ملاظو

 . هاجلاو

 الا, لمع الو ملع متي ال ذا, « معن يهف « اهوحنو رمعلا لوطو ةوقلاو ةحصلا امأو

 : سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو

 . « غارفلاو « ةحصلا

 . « هلمع نسحو هرمع لاط نم » : لاق ؟ سانلا ريخ نم : لئس املو

 , مدقت اميف تافآلا نم امهيف ام انركذ دقف « نيتمعن اناك ناو « هاجلاو لاملا امأو

 ٠ . قالطإلا ىلع نيمومذمب اسيل امهنأو
 الف ‹ معنلا مظعأ نم اهنوك يف ءافخ الف « دييأتلاو ديدستلاو دشرلاو ةيادهلا امأو

 : ليق كلذلو « قيفوتلا ىلا ةجاحلا نع دحأ ينغتسي

 هداهتجا هيلع ينجي ام رثكأف ىتفلل هللا نوع نكي مل اذار

 [لكألا اهب متي يتلا بابسألا هللا معن نم] لصف

 معنلا نم ةدحاو ةمعن ندبلا ةحص انلعجو « معنلا نم ةلمج انركذ دق انأ : ملعاو

 مل « ةمعنلا هذه تمت اهب يتلا بابسألا يصقتسن نأ اندرأ ولف < ةيناثلا ةبترلا يف ةعقاولا

 .متي يتلا بابسألا ةلمج نم ًائيش ركذنلف « ةحصلا بابسأ دحأ لكألا نكلو « اهيلع ردقن
 ' هللا معن ةلمج نم : لوقنف « ءاصقتسالا ليبس ىلع ال « حيولتلا ليبس ىلع لكألا اهب

 بيترت ىلا رظناف « ءاذغلا بلط يف ةكرحلا ةلاو . ساسحإلا ةلا كل قلخ ْنأ كيلع

 5 كاردالل ةلا يه يتلا ‹ سمخلا ساوحلا يف ىلاعت هللا ةمكح

 سحلا تاجرد صقنأو « ناويحلل قلخي سح لوأ وهو « سمللا ةساح : امهلوأف

 سح ىلا ترقتفاف ع ةلاحم ال متأ هنم دعبي امب ساسحإلا نايف ..هقصالي امب سحي نا

 يأ نم يردت ال نكلو « دعب نم ةحئارلا هب كردت منشلا كل قلخف « كنع دعب ام هب كردت

 « هتحئار تممش يذلا ىلع رثعت ىتح ًاريثك فوطت نأ جاتحتف « ةحئارلا تءاج ةيحان

YAY 



 اهدصقتف هتهج كردتو . كنع دعب ام هب كردتل رصبلا كل قلخف « رثعت مل امبرو

 رادجلا ءارو ام كلذب كردت ال ذا, « ًاصقان تنكل اذه الا, كل قلخي ملول هنأ الا, . اهنيعب

 فشكي نأ لبق كنم برقو « باجح هنيبو كنيب ودع كدصق امبرف . باجحلاو
 ءارو نم تاوصألا هب كردت ىتح عمسلا كل قلخف . برهلا نع زجعتف « باجحلا
 كل نكي ملول « كلذ يفكي الو . تاكرحلا نايرج دنع تارجحلا
 هنإف « ةرجشلا فالخب . كرضي امو كقفاوي ام ملعت هب ذإ . قوذلا نسح

 مث « اهفافج ببس كلذ نوكي امبرو « هبذجتف اهل قوذ الو . عئام لك اهلصأ يف بيصي
 ةمعطألا كردت هبف . لقعلا وهو « لكلا نم فرشا يه . ىرخا ةفصب ىلاعت هللا كمركأ

 عفتنتف « اهبابسأ دادعاو اهفيلأتو ةمعطألا خبط كردت هبو . لاملا يف رضي امو « اهتعفنمو

 هيف ىربكلا ةمكحلاو « لقعلا دئاوف ىندأ وهو . كتحص ببس وه يذلا لكألا يف هب

 الو . تاكاردإلا ضعب يهف . ةرهاظلا سمخلا ساوحلا نم انركذ امو « ىلاعت هللا ةفرعم

 دقو « هل ةلآ نيعلاو . ساوحلا نم دحاو رصبلا نإف . كلذ نم أئيش انيفوتسا اننأ نظت

 « ةفلتخم ةيشغأ اهضعبو « تابوطر اهضعب : ةفلتخم تاقبط رشع نم نيعلا تبكر

 . ريبدتو . ةئيهو . لكشو « ةروصو .ةفص « رشعلا تاقبطلا نم ةدحاو لكل

 هنع زجعو ءرصبلا لتخال « ةدحاو ةفص وأ اهنم ةدحاو ةقبط تلتخا ول . بيكرتو
 نكمي الو . ساوحلا رئاسو عمسلا ةساح سقو « دحاو سح يف اذهف « مهلك ءابطالا

 ! ؟ ندبلا عيمجب كنظ فيكف « تادلجم يف كلذ ىفوتسي نأ

 « معنلا فانصأ نم ةكرحلا تالآو « ةردقلاو ةدارإلا قلخ يف كلذ دعب رظنا مث

 هيلا, قوش عبطلا يف كل قلخي ملو . ماعطلا هب كردت ىتح رصبلا كل قلخ ول هنأ كلذو

 وهو ماعطلا ىري ضيرم نم مكف . الطعم رصبلا ناك . ةكرحلا ىلع كثحتست ةوهشو
 ماعطلا ةوهش هللا كل قلخف . هتوهش طوقسل هلوانت ىلع ردقي الو « هل ءايشألا عفنأ

 . ءاذغلا لوانت ىلا كرطضي ىذلا يضاقتملاك . كيلع اهطلسو

 تكلهأو تفرسأل « ماعطلا نم ةجاحلا رادقم ذخأ دنع نكست ملول ةوهشلا هذه مث

 عاقولا ةوهش يف لوقلا كلذكو « اهب لكألا كرتتل عبشلا دنع ةهاركلا كل قلخف « كسفن

 . لسنلا ءاقب ةمكحل

 « ناديلا اهنم « هريغو ءاذغلا لوانت يف ةكرحلا تالآ يه يتلا ءاضعألا كل قلخ مث
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 ةبشخك نوكت الو « ينثنتو دتمتو تاهجلا يف كرحتتل ةريثك لصافم ىلع ناتلمتشم امهو

 . ةبوصنم

 عباصألا يهو « ماسقأ ةسمخ همسقو « فكلا وهو . ًاضيرع ديلا سأر لعج مث

 يف ماهبالا نوكي ثيحب . نيفص يف اهعضوو . رصقلاو لوطلا يف ةفلتخم اهلعجو

 مامت لصحي مل « ةمكارتم ةعمتجم تناك ولو < يقاوبلا عباصألا ىلع روديو « بناج

 اهب طقتلتلو « اهب ىوقتل < ‹ عباصألا سو ؤر اهيلا, دنسأو « رفاظأ اهل قلخ مث « ضرغلا

 الف  ديلاب ماعطلا تذخأ كنأ به مث « عباصألا اهيوحت ال يتلا ةقيقدلا ءايشألا ضعب

 , نيمظع نم امهقلخ « نييحللاو مفلا كل لعجف « كنطاب ىلا لصي ىتح كيفكي
 عطاوق اهضعبف <« « ماعطلا هيلا جاتحي ام بسحب اهمسقو « نانسألا امهيف بكرو

 لعجو . سارضألاك نحاوط اهضعبو « باينألاك رسكلل حلصي اهضعبو « تايعابرلاك
 بيجع ىلا رظناف « « كرحتي الًاتباث ىلعألا يحللاو « ةيرود ةكرح ًاكرحتم لفسألا يحللا

 ‹ ىلعألا روديو لفسألا رجحلا اهنم تبثي قلخلا اهعنص ىحر لك ناو . ىلاعت هللا عنص

 ‹ ىلعألا ىلع لفسألا اهنم رودي هنإف « « ىلاعتو هناحبس هللا عنص يه يتلا ىحرلا هذه الار

 . اهيلع يوتحي يتلا ةفيرشلا ءاضعألاب رطوخ ىلعألا راد ول ذا

 دريو « مفلا بناوج يف فوطي هناف <«  ناسللا قلخب كيلع هللا معنأ فيك رظنا مث

 « ىحرلا ىلا ماعطلا درت يتلا ةفرجملاك « ةجاحلا بسحب نانسألا ىلا طسولا نم "اعطا

 . قطنلا ةوق بئاجع نم هيف ام عم اذه

 قلزني نأب الا, عالتبالا ىلع ردقت امف « سباي وهو هتنجعو ماعطلا تعطق كنأ به مث

 . ةبوطر عونب قلحلا ىلا

es Ne es EE e 
 ماعطلا هب نجعني ىتح ةجاحلا .

 ال هنإف <« , مفلا يف وهو ةدعملا ىلا هلصوي نم نوجعملا نوحطملا ماعطلا اذه مث

 حتفني تاقبط اهسأر لعجو « ةرجنحلاو "”ءىرملا ىلاعت هللا ًايهف < ديلاب هلاصيا, نكمي

 ا دا ا عا « ماعطلا ذحخأل

 امحل ريصي نأ حلصي الف < ‹ ةعطقم ةهكافو زبخ وهو ةدعملا ىلا ماعطلا درو اذإف « ةدعملا

 ا شركلاو ةدعملا سأر وهو . بارشلاو ماعطلا ىرجم : ريمأك < ءىرملاو : « سوماقلا » يف لاق )1(
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 عقي ردق ةئيه ىلع ةدعملا هللا لعجف ؛ « ًامات ًاخبط خبطي ىتح ةئيهلا هذه ىلع ًامدو ًامظعو

 نم اهيلا, ىدعتت يتلا ةرارحلاب جضنيو « باوبألا هيلع قلغتو هيلع يوتحتف < ماعطلا اهيف

 ‹ رسيألا اهبناج نم لاحطلاو ‹ نيميألا اهبناج نم ديكلا يهو « ةعبرألا ءاضعألا

 ًاهباشتم ًاعئام ريصيو ماعطلا جضنيف . اهفلخ نم بلصلا محلو « اهمامأ نم" برثلاو
 رقتسيف « دبكلا ىلا قورعلا نم ماعطلا بصني مث . قورعلا فيواجت يف ذوفنلل حلصي

 | جضن هل حلصي امثير اهيف

 . عفدني مث لقث هنم ىقبيو ءاضعألا يف قرفتي مث

 اهتلمج نم نكس ولو « هناحبس هللا نم كلذ لكو . ةمكح هيفو الا,اهنم ءيشالو .ظلغلاو
 . نيكسم اي تكلهل . نكاس قرع كرحت وا . كرحتم قرع

 هللا ةمعن نم فرعت ال كنإف « ركشلا ىلع ىوقتل « كيلع ىلاعت هللا معن ىلا رظناف

 ةميهبلاو « لكأتف عوجت كنأ الاراهنم فرعت ال مث « « اهسخأ يهو < لكألا ةمعن الا ىلاعت

 نم تنا فرعت مل اذاو « عماجتف يهتشتو « مانتف بعتتو « « لكأتو عوجت اهنا فرعت ًاضيأ

 ىلع هيلا, انزمر ىذلا اذهو إ ؟ ىلاعت هللا ركشب موقت فيكف « رامحلا فرعي ام الا, كسفن

 . كلذ ىلع سقف « ىلاعت هللا معن نم رحب نم ةرطق زاجيإلا
 . هوفرعي ملام ىلا ةفاضإلاب ىلاعت هللا معن نم مهلك قلخلا هفرعو انفرع ام ةلمجو

 ميهاربا ]4 اًهوُصْحَن آل هللا ةّمُعن اودع ناو » : ىلاعت هللا لاق . رحب يف ةرطق نم لقأ
 .[ :١7 لحنلاو ٤

 [ةيودألاو ةيذغألا بئاجع يف] لصف

 . ىصحت ال بئاجع اهقلخ يف ىلاعت هللو . ةفلتخم ةريثك ةمعطألا نأ : ملعاو
 : اهريغو هكاوفو ةيودأو ةيذغأ ىلا مسقنت يهو

 اهتلكأ ولف . ةطنحلا نم ءيش كدنع ناك اذا. : لوقنف « ةيذغألا ضعب نع ملكتنف
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 اهؤام جزتمي ءام اهيف ضرأ يف اهلعجت نأ وهو « اهعرز وهو « كتجاح مامتب يفي
 « ةبلص ةيدن ضرألا يف تكرتول ذا, « بارتلاو ءاملا يفكي ال مث « ًانيط ريصيف ضرألاب

 مث .اهيف ءاوهلا لغلغتي ةلخلختم ضرأ يف اهكرت ىلا جاتحيف , ءاوهلا دقفل تبنت مل

 ىلع رهقب هفرصتو « ءاوهلا كرحت حير ىلا جاتحيف « هسفنب اهيلا كرحتي ال ءاوهلا

 . فيصلاو عيبرلا ةرارح ىلا جاتحيف « ينغي ال كلذ لك مث « اهيف ذفني ىتح « ضرألا

 5 تبني مل طرفملا دربلا يف ناك ول هنإف

 نويعلا رُجف ؟ ىلاعت هللا هقلخ فيك ةعارزلا هذه هيلا جاتحت يذلا ءاملا ىلا رظنا مث

 3 مويغلا اهيلا, لسرأ ,ءاملا هلاني ال ًاعفترم ضرألا ضعب ناك املو ‹ راهنألا اهنم ىرجأو

 5 ةجاحلا تقو يف ًاراردم ضرألا

 ولف  اجيردت نويعلا اهم رقت ءال ةظفاح اجلا هنا: لح ت رظناو

 . هريغو عرزلا كلهو دالبلا تقرغل ةدحاو ةعفد تجرخ

 تقو يف اهل ةنخسم « ضرألا نع اهدعب عم ‹ اهقلخو سمشلا رخس فيك رظناو

 . هيلا, ةجاحلا دنع رحلاو < هيلا, ةجاحلا دنع دربلا لصحيل « تقو نود

 نيخستلا سمشلا ةيصاخ نم لعج امك « بيطرتلا هتيصاخ نم لعجو رمقلا قلخو

 رخسم وهف « ءامسلا يف قلخ بكوك لكو « ريبخلا ميكحلا ريدقتب هكاوفلا حضني وهف

 ال ةريثك مكح نع اهنم دحاو لك ولخي الو . رمقلاو سمشلا ترخس امك « ةدئاف عونل

 انركذام ريغ رخأ مكح امهيف . رمقلاو سمشلا كلذكو « اهئاصحاب رشبلا ةوق يفت

 طلسو « راجتلا ىلاعت هللا رخس ‹ ناكم لك يف دجوت ال ةمعطألا لك تناك املو ْ

 نوعمجي لب « ءيش رمألا بلاغ يف مهينغي ال هنأ عم « لاملا عمج ىلع صرحلا مهيلع

 « دالبلا ضعب يف نوتومي وأ « قرطلا عاطق اهبهتنتوأ نفسلا اهب قرغت نأ امإف . لاومألا

 ول مهئادعأ دشأ مهو . مهتثرو اهذخأي نأ مهلاوحأ نسحأو . نيطالسلا اهذخأتف

 حبرلا بلط يف دئادشلا اوساقي ىتح . ةلفخلاو لمألا مهيلع هللا طلس فيك رظناف . اوفرع .

 ىصقأ نم جئاوحلا عاونأو ةمعطألا نولمحيف « راطخألا بوكرو « راحبلا بوكر يف
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 . كيلا, برغلاو قرشلا

 اوعنم مهنإف « ةلفغلاو لهجلل الا, ةمعنلا ركش نع اورصقي مل قلخلا نأ : ملعاو

 اونظ ةمعن اوفرع نا, مث . اهتفرعم دعب الا,ةمعنلا ركش روصتي الو « معنلا ةفرعم نع كلذب

 ىنعم نأ اوفرعي ملو « هلل ركشلاو « هلل دمحلا : هناسلب مهدحأ لوقي نأ اهيلع ركشلا نأ

 . ىلاعت هللا ةعاط يهو « اهب تديرأ يتلا ةمكحلا مامتا, يف ةمعنلا لمعتست نأ ركشلا

 : بابسأ اهلف معنلا نع ةلفغلا امأ

 « ةمعن مهلاوحأ عيمج يف قلخلا معي ام نودعي ال مهلهجل سانلا نأ : اهدحأ

 يل وتب + قلخلل اع هنأ ع ملا نم هانركد امم ةلمج ىلع نوركشيال كلذ

 مهارت الف « ةمعن هدعي الف « هب اصاصتخا مهنم دحاو ىري الف . مهلاوحأ عيمج يف

 مهنع ءاوهلا عطقنا ىتح ةظحل مهقنخمب ذخأ ولو . ءاوهلا حور ىلع هللا نوركشي

 « اجن مث كلذ نم ءيشب مهدحأ يلتبا ناف « ًامغ اوتام رئب وأ مامح يف اوسبحولو « اوتام
 نأ ىلع ًافوقوم مهركش راص ذا, « لهجلا ةياغ اذهو « اهيلع هللا ركشي ةمعن كلذ رّدق
 ىلوأ لاوحألا عيمج يف معنلاف « لاوحألا ضعب يف مهيلا, درت مث . ةمعنلا مهنع بلست

 سحأ هرصب ديعأ اذإف « ىمعي نأ الا رصبلا ةحص ركشي ريصبلا ىرت الف . ركشلاب

 هار كرت اذا امئاد: ترقي a EE اعل ادعو داع هع تو ةفيلاب
 راصف « ركشلا كرتو رطبلا هبلغ « ًالصأ هبرض كرت ناو « ةنم كلذ دلقت دو ركش « ةعاس

 , ةلقلاو ةرثكلا ثيح نم هيلا, صاصتخالا قرطتي يذلا لاملا ىلع الا, نو ركشي ال سانلا

 . مهيلع ىلاعت هللا معن عيمج نوسنيو

 همامتغا ةدش رهظأو « ةريصبلا بابرأ ضعب ىلا هرقف اكش مهضعب نأ يور امك

 كرسيأ : لاق « ال : لاق ؟ مهرد فالا ةرشع كلو ىمعأ كنأ كرسيأ : هل لاقف « كلذب

 نيديلا عطقأ كنأ كرسيأ : لاق ءال : لاق ؟ مهرد فالآ ةرشع كلو سرخأ كنأ

 ؟ فالا ةرشع كلو نونجم كنأ كرسيأ : لاق ال : لاق ؟ ًافلأ نو رشع كلو نيلجرلاو

 . ًافلأ نيسمخب ضورع كدنع هلو كالوم وكشت نأ يحتست امأ : لاق « ال : لاق

 نأك مانملا يف ىأرف .ًاعرذ هب قاض ىتح رقفلا هب دتشا هنأ ءارقفلا ضعب نع يكحو

 ةروسف : لاق . ال : لاق ؟ رانيد فلأ كلو ماعنألا ةروس كانيسنأ انأ دوتأ : هل لوقي ًالئاق
 رانيد فلأ ةئام ةميق كعمف : لاق . ال : لاق ؟ فسوي ةروسف : لاق « ال : لاق ؟ دوه

 . هنع يرس دقو حبصأف ؟ وكشت تنأو
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 . معن : لاق ؟ اهب اهيدفت تنكأ , اهيف امو ايندلاب الإ ةبرشلا هذه.تعنم ول ! نينمؤملا

 تيأرأ : نينمؤملا ريمأ اي : هل لاق . برش املف . كيف هللا كراب ء أير برشاف : لاق

كلذ يدتفت تنكأ « اهيف امو ايندلاب الإ كنم ةبرشلا هذه جارخإ تعنمول
 . معن : لاق ؟ 

نع عام ةبرش يف دبعلا ىلع ىلاعت هللا ةمعن نأ نيبي اذهو
 كلم نم مظعأ شطعلا د

 مظعأ نم ثدحلا جو رخ ليهست مث < اهلك ضرألا
 معنلا ىلا ةزيجو ةراشا, هذهو 3 معنلا

 . ةصاخلا

 اهيف هكراشي ال ةريثك ًامعن هللا معن نم ىأر رظنلا نعمأ اذارالا, دبع نم ام نأ : ملعا

 وهو الا, دبع نم امف « لقعلا كلذ نم < مهنم ريثك كلذ يف هكراشي دق لب « سانلا مومع

 اذاو ‹ لقعلا هللا لأسي املقو « سانلا لقعأ هنأ دقتعي < هلقع يف هناحبس هللا نع ضار

 . كلذ ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ هيلع بجيف « هداقتعا كلذ ناك

 ًاقالخأو « اههركي ًابويع هريغ نم ىريو الا دبع نم ام هنإف « قلخلا كلذ نمو

نسحأ ثيح ٠ كلذ ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ يغبنيف « اهنم ًائيرب هسفن ىريو « اهمذي
 

 . هريغ ىلتباو هقلخ

افخو هسفن رومأ نطاوب نم فرعي وهو الا دحأ نم ام نأ كلذ نمو
 وه ام اهناكرأ اي

ضتفال قلخلا نم دحأ هيلع علطا ىتح هنع ءاطغلا فشك ولو « هب درفنم
 ول فيكف ٠ ح

ح « هيواسم ىلع ليمجلا رتسب هللا ركشي ال ملف ؟ ةفاك سانلا علطا
 ليمجلا رهظأ ثي

 هقزر دقو الإ, دبع نم ام : لوقنف « ليبقلا اذه نم معأ ةقبط ىلا لزننلو « حيبقلا رتسو

 وأ « هدلب وأ هنكسموأ « هدلو وأ « هلهأوأ « هتافصوأ هقالخأ وأ « هتروص يف ىلاعت هللا

 صصخ ام يطعأو كلذ بلسول « ًارومأ « هباحم رئاسوأ « ههاجوأ « هبراقأوأ « هقيفر

ك . ًارفاك ال ًانمؤم هلعج نأ لثم كلذو « هب ىضري ال ناكل « هريغ كلذ نم هب
 ا

 ناف « ًابيعم ال ًابلسو .ًاضيرم ال ًاحيحصو «ىثنأ ال ًاركذو «ةميہ ال ًاناسناو ءًادامحال

 . صئاصخ هذه لك

تري ًاصخش فرعي ال نأ لثم « هريغ لاحب هلاح لدبي نأ یری ال ناك ناف
 هسفنل يض

 ثمل انه نافل نان صاخ رمأ يف وأ « ةلمجلا ىلع اما, « هسفن لاح نع ًالدب هلاح
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 نود مهضعب لاحب هسفن لاح لدبي هنأ ىري ناك ناو « هاوس هدابع نم دحأ ىلع هل

 « مهريغ نم لقأ ةلاحم ال هدنع مهاري هناف « هدنع نيطوبغملا ددع ىلا رظنيلف « ضعب

 ىلا رظني الو هقوف نم ىلا رظني هلاب امف « هقوف نمم ريثكب رثكأ لاحلا يف هنود نم نوكيف
 ! ؟ هنود نم

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « نيحيحصلا » يفو

 نم ىلا رظنيلف « قلخلاو لاملا يف هيلع لضف نم ىلا مكدحأ رظن اذا : ملسو هلاو هيلع
 وه نم ىلا اورظنا » : رخآ ظفلب يذمرتلا هاور دقو . « هيلع لضف نمم هنم لفسأ وه
 هللا ةمعن اوردزت نأ ردجأ هناف « مكقوف نم ىلا اورظنت الو « مكنم لفسأ
 : . 00( مكيلع

 ًامعن هيلع ىلاعت هلل دجو « هب صخ ام ىلع شتفو . هسفن لاح ربتعا نم ناف
 ةحصلاو « غارفلا مث « ةنسلاو « ملعلاو « نآرقلاو . ناميإلا صخ نم اميس ال « ةريثك

 . كلذ ريغو نمألاو

 نآرقلا » : ظفل يفو . « ينغ وهف نآرقلا أرق نم » ثيداحألا ضعب يف يور دقو
 . ©"( هنود ىنغ الو « هدعب رقف ال ىنغ

 « هموي توق هدنع « هندب يف ىفاعم « هبرس يف ًانمآ حبصأ نم » : رخآ ثيدح يفو

 . « اهريفاذحب ايندلا هل تزيح امنأكف

 : مهضعب لاقو

 نزحلا كقراف الف نزح اخأ تحبصأو

 ؟ ىلاعت هللا معن ركش نع ةلفاغلا بولقلا جالع امف : ليق نإف

 «لجو َّزع هللا معن فانصأ نم هيلايزمر ام لمأتتف « ةرصبملا بولقلا امأ : باوجلاف
 نأ اهبحاص ليبسف « ءالبلا اهب لزن اذار الا, ةمعن ةمعنلا دعت ال يتلا ةديلبلا بولقلا امأو

 ال نأ ردجأ وهف « مكقوف وه نم ىلا اورظنت الو مكنم لفسأ وه نم ىلا اورظنا » : هصنو 777 /4 ًاضيأ ملسم يف وهو )١(
 . « مكيلع » ةاورلا دحأ وهو ةيواعم وبأ لاق « هللا ةمعن اوردزت ْ
 لاق . فيعض وهو « يثاقرلا نابأ نب ديزي هدنس ينو هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم يناربطلاو ىلعي وبأ هاور )0

 . باوصلاب هبشأ وهو ٠ السرم نسحلا نع ىثاقرلا ديزي نع شمعألا نع ةيواعم وبأ هاورو : ينطقرادلا
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 ىضرملا راد رضحي ناك هنإف « ءامدقلا ضعب هلعفي ناك ام لعفيو « هنود نم ىلا ًادبأ رظني

 , نولتقي نيذلا ةانجلا دهاشيو « هتمالسو هتحص لمأتي مث ؛ مهيلع ءالبلا عاونأ دهاشيل

 رضحيو ٠ تابوقعلا كلت نم هتمالس ىلع هللا ركشيف « نوبذعيو مهلجرأو مهيديأ عطقتو

 اصع نم كرادتيل « ايندلا ىلا اودري نأ ىتوملا ىلا ءايشألا بحأ نأ ملعيف « رباقملا

 « رباقملا دهاش اذإف 2 نباغتلا موي ةمايقلا موي ناف 2 عاطأ نم ةعاطلا يف ديزيلو « هنايصع

 . لاهمإلا ف هركشو ىلاعت هللا ةعاط يف هرمع ةيقب فرصيلف « مهيلا, ءايشألا بحأ ملعو

 ١ . ةرخآلل دوزتلا وهو « هلجأل قلخ ام ىلا رمعلا فرصي نأب

 ركشت مل اذا, ةمعنلا نأ فرعي نأ ركشلا نع ةديعبلا بولقلا هب جلاعت نأ يغبني اممو

 . تلاز

 ةمعن لقف « معنلا ىلع ركشلا ةموادمب مكيلع : لوقي ىلاعت هللا همحر ليضفلا ناك

 دحاو هجو ىلع ركشلاو ربصلا عاتجا نايب يف لصف

 نأ ىلا ريشي اذهو . ةمعن دوجوم لك يف ىلاعت هلل نأ تركذ دق : لوقت كلعل
 ركشلا ىنعم امف « ًادوجوم ءالبلا ناك ناو « ربصلا ىنعم امف « ًالصأ هل دوجو ال ءالبلا
 ركتشلاو < أملا ئنعدتسي ربه آ ناف 1: ركشلاو ربضلا عمتجي فيكو ؟ ءالبلا ىلع

 . ناداضتم امهو « احرف يعدتسي

 ءالب لك سيل هنأو . ةدوجوم ةمعنلا نا امك .دوجوم ءالبلا نأ ملعاف

 اذبكو « هيلع ربضلل ىنعم الو « ءالب هنإف ءرفكلا لثم « هيلع ربصلاب رمؤي
 اهب ملأتي ال وهو ةلع هب نمك نوكيف « ءالب هرفك نأ ملعي ال رفاكلا نأ الإ « يصاعملا

 ناسنإلا ردقي ءالب لكو « ةيصعملا كرت هيلعف « هنايصع فرعي يصاعلاو « هتيشغ ببسب

 مل . هملأ مظع ىتح شطعلا عم ءاملا برش كرت ولف « هيلع ربصلاب رمؤي ال هعفد ىلع

 دبعلا ىلا سيل ملأ ىلع ربصلا نوكي امناو « ملألا ةلازإي رمؤي لب « كلذ ىلع ربصلاب رمؤي
 نم ةمعن نوكي نأ زوجي لب  قلطم ءالبب سيل ام ىلا ايندلا يف ربصلا مجري نذإف « هتلازار

 زوجي ًالثم ىنغلا ناف « ربصلا ةفيظوو ركشلا ةفيظو هيلع عمتجي نأ روصتي كلذلف « ههجو
 اف . كلذك ًاضيأ ةحصلاو « هلام ببسب هلتق دصقي ىتح « ناسنإلا كاله ببس ريصي نأ

 رومالا ضعب يف دبعلا ىلع نوكي دقو« ءالب ريصت نأ زوجيو الارايندلا معن نم ةمعن نم
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 .٠ ةمعن هيفو ءالب

 هيلع صغنت هفرع ول ذا, « هيلع ةمعن هناإف « هلجأب ناسنإلا لهج . كلذ لاثم

 علطا ول ذا, « هل سانلا ضعب هرمضي امب هلهج كلذكو ‹« همغ كلذب لاطو ‹ شيعلا

 ةمومذملا تافصلاب هلهج كلذكو ¢ ماقتنالاب هلاغتشاو هدسحو هدقحو هملأ لاطل « هيلع

 َ هيلع ًالابو كلذ ناكف « هاذاو هضغبأ 3 كلذ هنم فرع ول ذا, ؛ هريغ نم

 نأل . ةمعن كلذ لكو ‹ ةعمجلا ةعاسو « ردقلا ةليلو « ةمايقلا ماهبا, كلذ نمو

 3 لهجلا يف ىلاعت هللا معن هوجو هذهف « داهتجالاو بلطلا ىلع يعاودلا رفوي لهجلا

 ! ؟ ملعلا يف فيكف

 يف ةمعن نوكت دق مالآلا نا, ىتح « ةمعن دوجوم لك يف هناحبس هلل نا, : انلق دقو

 ةمعن هناف « ةرخآلا يف رانلا يف رافكلا ملأك « هريغ قح يف ةمعن نوكت دقو « ملأتملا قح

 امناو ‹ مهميعن ردق نومعنتملا فرع ام . موق بذعي مل ول ذا, < ةنجلا لهأ قح يف

 دتشي ال ايندلا لهأ نأ ىرت الأ .رانلا لهأ ملأ اوركذ اذا, ةنجلا لهأ حرف فعاضتي

 ىلا رظنلاب الو . ةلوذبم ةماع اهنأ ةهج نم اهيلا, مهتجاح ةدش عم « سمشلا رونب مهحرف

 ملو .اهب اورعشي مل كلذلف « ةماع اهنأل ‹ تبن لك نم نسحأ يهو . ءامسلا ةنيز

 اما . ةمعنو ةمكح هيفو الا, ًائيش قلخي مل ىلاعت هللا نا, : انلوق حص اذإف « اهببسب اوحرفي
 ىلع اما, . ًاضيأ ةمعن ءالبلا ىلاعت هللا قلخ يفف « مهضعب ىلع وأ « دابعلا عيمج ىلع
 فصوت ال ةلاح لك يف ربصلاو ركشلا ةفيظو دبعلا ىلع عمتجيف « هريغ ىلعوأ < ىلتبملا

 « هجو نم دحاولا ءيشلاب حرفي دق ناسنإلا نإف . ةقلطم ةمعن الو « قلطم ءالب اهنأب

 . حرفلا ثيح نم ركشلاو « ماتغالا ثيح نم ربصلا نوكيف . هجو نم هب متغيو

 يغبني ءايشأ ةسمخ « ايندلا يف ءالبو ٠ فوخو. ضرمو . رقف لك يف نأ : ملعاو

 : اهيلع ركشيو « اهب لقاعلا حرفي نأ

 تارودقم نأل « اهنم رثكأ هيلع نوكي نأ روصتي ضرمو ةبيصم لك نأ : اهدحأ

 ذاركشيلف ؟ هعنمي ناك امف « دبعلا ىلع لجو رع هللا اهفعضأ ولف . ىهانتت ال ىلاعت هللا

 . مظعأ نكي مل

 . نيدلا يف نكت مل ةبيصملا نأ : يناثلا

 عبرأ هيف يلع ىلاعت هلل ناك الا, ءالبب تيلتبا ام : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق
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لذاو 2 مظعأ نكي ملذاو ¢ ينيد يف نكي مل ذا: معن
 باوثلا وجرأ ذاو هب ىضرلا مرحأ م

 هيلع

 هللا ركشا : لاقف ٠ يعاتم ذخأو يتيب صللا لخد : هللا دبع نب لهسل لجر لاق

 نأ قحتسا نمو ؟ عنصت تنك اذام « كناميا, دسفأف كبلق ناطيشلا لخد ول « ىلاعت

 . ركشلل قحتسم وهف « ةرشع ىلع رصتقاف « طوس ةئام كب رضي

 ايندلا بئاصمو « ةرخآلا ىلا رخؤت نأ روصتي ناك الا ةبوقع نم ام نأ : ثلاثلا

 نمو « اهفيفخت ىلا ليبس الف « مدت مل ناو « ةمئاد ةرخآلا ةبيصمو « فختف اهنع ىلستي

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا يف درو اذك « ًايناث بقاعي مل ايندلا يف هتبوقع تلجع

 . ملسو هلآو

 ةبكنلا ىتح « هل ةزافك نوكي ملسملا هب باصي ام لك نار » : « ملسم حيحص » يفو

 . « اهكاشي ةكوشلاو « اهبكني

 نم دب نكي ملو « باتكلا مأ يف هيلع ةبوتكم تناك ةبيصملا هذه نأ : عبارلا

 . ةمعن يهف « اهنم حارتساو تلصو دقف « هيلا, اهلوصو

 نوكي امك « ةرخآلا ىلا قرط ايندلا بئاصم ناف « اهنم رثكأ اهباوث نأ : سماخلا

 كلذ هعنمي ناكل « بعللاو يلخول هناف « يبصلا قح يف ةمعن بعللا بابسأ نم غنملا

 براقألاو لهألاو لاملا كلذكو < هرمع لوط رسخي ناكف « بدألاو ملعلا نم

 نيناجم اوناك ول نأ نونمتي ًادغ نودحلملاف « هكالهل ًاببس نوكت دق « ءاضعألاو

 دجوي بابسألا هذه نم ءيش نم امف « ىلاعت هللا نيد يف مهلوقعب اوفرصتي ملو « ًانايبصو

 هللاب نظلا نسحي نأ هيلعف « ةينيد ةريخ كلذ يف هل نوكي نأ روصتيو الا, « دبعلا نم

  ةعساو ىلاعت هللا ةمكح ناف هيلع ىلاعت هللا ركشيو هباصأ ايف ةريخلا ردقيو «لجو زع

 ركشي امك « هباوث اوأر اذا, ءالبلا ىلع دابعلا هركشي ًادغو < مهنم دابعلا حلاصمب ملعأ وهو

 . بيدأتلا نم دافتسا ام ةرمث ىأر ذا. « هبيدأتو هب رض ىلع هابأو هذاتسأ غولبلا دعب يبصلا

 . دالوألاب ءابآلا ةيانع نم ىفوأو متأ هدابعب هفطلو « ىلاعت هللا نم بيدأت ءالبلاو

 . « هل ًاريخ ناك الا ءاضق نمؤملل هللا يضقي ال » : ثيدحلا يفو

 ةاجنلا بابسأ سأرو « ايندلا بح ةكلهملا اياطخلا سأر نأ ملعاف « ًاضيأو

 ثروت ةبيصمو ءالبب جازتما ريغ نم دارملا قفو ىلع معنلا ةاتاومو « اهنع بلقلاب يفاجتلا
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 لا لاب رسل ايل كش
 . نجسلا

 ًاعفان ءاود كيقسي وأ كمجحي نمب كحرف يهاضي كلذو يرو رض وهف ملأتلا امأو .

 فرع نمف « حرفلا ببس ىلع ركشتو « ملألا ىلع ربصتف « حرفتو ملأتت كناف « رجأ الب
 مل اهنم رثكأ ةبيصملا باوث نأ نمؤي ال نمو « ءالبلا ىلع ركشي نأ هنم روصت « اذه

 . ةبيصملا ىلع ركشلا هنم روصتي

 : لاقف هيبأب هنع هللا يضر سابع نبا ىزع ًايبارعأ نأ يور دقو

 سارلا ربص دنع ةيعرلا ربص امنإف نيرباص كب نكن ربصا
 سابعلل كنم ريخ هللاو هذعب كربص سابعلا نم ريخ

 اهيلع ربصلا باوثو « ءالبلا عاونأ ركذ قبس دقو

 نم ريخ ايندلا يف ءالبلا نأ ىلع لدت ربصلا لضف يف ةدراولا رابخألا : لئاق لاق ناف

 ؟ ءالبلا لجو زع هللا لأسن نأ انل لهف « ميعنلا

 هللا لوسر نأ « سنأ ةياور نم ثيدحلا يف نإف . كلذل هجو ال هنأ : باوجلاف

 هللا لوسر هل لاقف « خرفلا لثم راص نيملسملا نم ًالجر داع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 تنك « معن : لاق ؟ « هلأست وأ « ءيشب وعدت تنك له » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 ىلص هللا لوسر لاقف « ايندلا يف يل هلجعف « ةرخآلا يف هب هب يبقاعم تنك ام مهللا : لوقأ

 يف انتآ مهللا : تلق الهف « هعيطتست الو هقيطت ال هللا ناحبس » : ملسو هلآو هيلع هللا

 . «رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا

 ءاعدلا يأ : هللا يبن اي : لاق ًالجر نأ « ًاضيأ هنع هللا يضر سنأ ثيدح نمو

 اي : لاقف « دخلا هاتأ مث « « ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس » : لاق ؟ لضفأ

 مث « « ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس » : لاق ؟ لضفأ ءاعدلا يأ : هللا لوسر

 وفعلا تيطعأ ناف « ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا لس » : لاقف . ثلاثلا مويلا هاتأ

 . تحلفأ دقف ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلاو

 دهج نم هللاب اوذوعت » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ « نيحيحصلا » يفو
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 . « ءادعألا ةتامشو « ءاضقلا ءوسو « ءاقشلا كردو « ءالبلا

 . ربصأف ىلتبأ نأ نم يلا, بحأ « ركشأف ىفاعأ نأل : فرطم لاقو

 لصف 0
 ركشلا مأ ربصلا لضفأ امبيأ نایب يف

 مالك كلذ يفو ؟ سكعلاب وأ « ركشلا نم لضفأ ربصلا له : سانلا فلتخاو

 ربصلا نم دحاو لكل نأ : هيف لوقلا صيخلتو « هللا همحر فنصملا هركذ « ليوط

 . تاجرد ركشلاو

 ماقم وهو . ىضرلا اهءاروو « ةهاركلا عم ىوكشلا كرت ‹ ربصلا تاجرد لقأف

 . ىضرلا ءارو وهو « ءالبلا ىلع ركشلا كلذ ءاروو « ربصلا ءارو

 هتفرعمو « ركش هيلع هللا معن عباتت نم دبعلا ءايح ناف « ةريثك ركشلا تاجردو

 معنلا نأب فارتعالاو « ركش هرتسو هللا ملح ميظعب ةفرعملاو « ركش ركشلا نع هريصقتب
 نسحو « ركش هللا معن نم ةمعن ركشلا نأب ملعلاو « ركش قاقحتسا ريغب هللا نم ءادتبا

 هلاو هيلع هللا ىلص هلوقل « ركش طئاسولا ركشو « ركش اهيف للذتلاو معنلا يف عضاوتلا

 يدي نيب بدألا نسحو ضارتعالا ةلقو . « سانلا ركشي ال نم هللا ركشي الو : ملسو

 نم جردني امف « ركش اهريغص ماظعتساو لوبقلا نسحب معنلا يقلتو « ركش معنملا

 فيكف « ةفلتخم تاجرد يهو .رصحني ال ربصلاو ركشلا مسا تحت لاوقألاو لامعألا

 ؟ رخآلا ىلع امهدحأ ليضفتب لوقلا لامجا نكمي

 ركشلاف « ةعاطلا ىلا لاملا فرع وه ىذلا ركشلا ىلا فيضأ اذا, : لوقن نكل

 يف ملأ لامتحا هيفو « لجو زع هللا ةمعنب حرف هيفو « ًاضيأ ربصلا نمضت هنأل « لضفأ

 اذهب ربصلا نم لضفأ وهف « حابملا معنتلا ىلا هفرص كرتو « ءارقفلا ىلا هفرص
 . رابتعالا

 « حابملا معنتلا ىلا هفرصي لب « ةيصعم ىلع هب نيعتسي الأ لاملا ركش ناك اذارامأو

 فراصلا هلام كسمملا نم لضفأرباصلا ريقفلاو ,ركشلا نم لضفأ انهربصلاف

 ام عيمجو ,ىلاعت هللا ءالب ىلع ربصلا نسحأو هسفن دهاج دق ريقفلا نأل .تاحابملا يف هل

 نأل «‹ صوصخلا ىلع ةبترلا هذه هب ديرأ امنا, « ركشلا ىلع ربصلا ءازجأ ليضفت نم درو

 ان



 نم ماهفألا ىلا قباسلاو « اهب ىنغلاو « لاومألا ةمعن نم . سانلا ماهفأ ىلا قباسلا

 اذه نم لضفأ ةماعلا هدمتعي يذلا ربصلا نذإف . هلل دمحلا : ناسنإلا لوقي نأ ركشلا

 نم دحاو لكل نأب تملع « هانركذ يذلا ىنعملا تظحل ىتمو . هنومهفي يذلا ركشلا

 برو « ركذ امك ركاش ينغ نم لضفأ رباص ريقف برف « لاوحألا ضعب يف ًاهجو نيلوقلا
 ال يذلا ريقفلا لثم هسفن ىري يذلا ينغلا وه كلذو « رباص ريقف نم لضفأ ركاش ينغ
 هكسمي وأ « تاريخلا يف يقابلا فرصيو « ةرورضلا ردق الا, لاملا نم هسفنل كسمي

 اذاو « اهيل, فرصي ىتح حنست ةجاح رظتني امناو « نيجاتحملل نزاخ هنأ هداقتعا ىلع

 هناحبس هللاو « رباصلا ريقفلا نم لضفأ اذهف « ةنم ديلقت الو هاج بلطل هفرصي مل هفرص

 . ملعأ ىلاعتو
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 فوخلاو ءاجرلا باتك

 . دومح ماقم لك ىلا نوبرقملا ريطي اب « ناحانج فوخلاو ءاجرلا نأ : ملعا

تليضفو |مهتقيقح نايب نم دب الوءدو ؤك ةبقع لك ةرخآلا قيرط نم عطقي امهب ناتيطمو
 [ه

 : نيرطش يف (هرکذن نحنو . كلذب قلعتي امو « (هببسو

 . فوخلا يف : يناثلاو . ءاجرلا يف : لوألا

 . ءاجرلا : لوألا رطشلا

 ىمسي اغاو « نيبلاطلا لاوحأز نيكلاسلا تاماقم ةلمج نم ءاجرلا نأ : ملعاو

 ةرفضلا نأ امك « ًالاح يمس لاوزلا عيرس ًاضراع ناك ناف « ماقأو تبث اذا,ًاماقم فصولا

 ةرفصك |مهنيب ام ىلاو « لجولا ةرفصك « ةعيرس ىلاو « بهذلا ةرفصك « ةتباث ىلا مسقنت

 « الاح تباثلا ريغ يمس امئاو < ماسقألا هذه ىلا مسقنت بلقلا تافص كلذكو < ضرملا

 . بلقلا نع لوحي هنأل

 ىلاو « لاحلا يف دوجوم ىلا مسقني هو ركم وأ بوبحم نم كيقالي ام لك نأ : ملعاو

 2 0 0 . ىضم ايف دوجوم

 . اكارداو اقوذو ادجو ىمسي : لوألاف

 ىلع بلغو « لابقتسالا يف ءيش كلابب رطخ دق ناك ناو « ًاركذ ىسمي : يناثلاو

 ءاجر يمس « ًابوبحم رظتنملا ناك نإف , ًاعقوتو ًاراظتنا يمس « كبلق
 « اهوركم ناك ناو «

 | . ًافوخ يمس

 نم هل دب ال عقوتملا كلذ نكلو « هدنع بوبحم وه ام راظتنال حايترا وه : ءاجرلاف

 هنأل « ًاينمت يمس « ءافتنالا مولعم الو دوجولا مولعم ببسلا نكي مل نإف « لصاح ببس

 هب عطقي ام امأف « هيف درتي ام ىلع الا,فوخلاو ءاجرلا مسا قلطي الو . ببس ريغ نم راظتنا

دنع هب عوطقم كلذ نأل « اهيورغ فاخأو سمشلا عولطوجرأ : لاقي ال ذا« الف
 اهعولط 

 . هعاطقنا فاخأو رطملا لوزن وجرأ : لاقي نكلو « اهبورغو
 ناميإلاو ‹ ضرألاك بلقلاو « ةرخآلا ةعرزم ايندلا نأ بولقلا بابرأ ملع دقو

 رابنالا رفح ىرجمو « اهريهطتو ضرألا ةيقنت ىرجم ةيراج تاعاطلاو « هيف رذبلاك

 . اهيلا ءاملا يقاسمو
 . رذبلا اهيف ومني ال يتلا ةخبسلا ضرألاك « ايندلاب قرغتسملا بلقلا ناو

 رذب نم الا عرز ومني الو « عرز ام الا دحأ دصحي الو « داصحلا موي وه ةمايقلا مويو

14%۷ 



 ضرألا يف رذبلا ومني ال امك ٠ هقالخأ ءوسو بلقلا ثبخ عم نايا عفني نأ لقو . ناميإلا
 . ةخبسلا

 ًاضرأ بلط نم لكف < عرزلا بحاص ءاجرب ةرفغملا دبعلا ءاجر ساقي نأ يغبنيف
 « ةجاحلا تاقوأ يف ءاملا اهيلا, قاس مث < « نفع الو سوسم ريغ أديج أرذب اهيف ىقلأو « ةبيط
 هللا لضف نم رظتني سلج مث < . عرزلا دسفي امو شيشحلاو كوشلا نم ضرألا ىقنو
 ىمسي اذهف « هتياغ غلبيو عرزلا متي نأ ىلا . ةدسفملا تافآلاو قعاوصلا عفد ىلاعت
 . ءاجر هراظتنا

 مث « ًالصأ اهدهاعتي ملوءاملا اهيلا لصي ال ةعفترم ةبلص ةخبس ضرأ يف رذب نارامأف
 . ءاجر ال . ًارورغو ًاقمح هراظتنا ىمسي اذهف « داصحلا رظتنا

 يمس « راطمألا هايم رظتني ذخأو « اهل ءام ال نكلو < ةبيط ضرأ يف رذبلا ثب ناو
 اجر ال الع هراظننا

 رايتخا تحت ةلخادلا هبابسأ تدهمت بوبحم راظتنا ىلع قدصي امنا, ءاجرلا مسا نذإف

 عناوملا فرصب ا ا
 0 نم بلقلا رهطو . تاعاطلا ءام هاقسو . ناميإلا رذب ثب اذا, دبعلاف « تادسفملا
 ةمتاخلا نسحو . توملا ىلا كلذ ىلع هتيبثت ىلاعت هللا لضف نم رظتناو « ةئيدرلا قالخألا
 تاعاطلا ىلع ةبظاوملا ىلع ًاشعاب ًادومحم ًءاجر كلذل هراظتنا ناك « ةرفغملا ىلا ةيضفملا
 كرت وأ تاعاطلا ءامب هدهعت نع ناميإلا رذب عطق ناو . توملا ىلا ناميإلا ٍىفضتقمب مايقلاو
 ناك « ةرفغملا رظتنا مث « ايندلا تاذل بلط يف كمهناو . قالخألا لئاذرب ًانوحشم بلقلا
 َنوُدُحَأَي باتكلا اورو ٌفْلَح مهدْعَب نم فلخف9 : ىلاعت هللا لاق . ًارورغو ًاقمح كلذ
 ُتددر نئلو : لئاقلا مذو [ 159 : فارعألا 14 ان رفْعیس َنوُلوُقيَو ىئدالا اذه ضرع

 . [ 5 : فهكلا ]4 ًابَلَقنُم اهم أريح ّنَدِجأآل يِبَر ىلاي
 سيكلا » : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق « سوأ نب دادش یورو

 هللا ىلع ىنمتو .اهاوه هسفن عبتا نم زجاعلاو « توملا دعب ال لمعو هسفن ناد نم
 0 ينامألا لجوزع

 كلذلو . قمحو نالذخ هعيطت ال نم ةمحرل كؤاجر : هللا همحر يخركلا فورعم لاقو

 يناسغلا ميرم يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ هدنس يفو ( ٤۲٠١ ) ةجام نباو , ١74 /4 دمحأو ( 5411 ) يذمرتلا هجرخأ )١(
 يبهذلا هبقعتف « يراخبلا طرش ىلع هححصو 0۷ ١/ مكاحلا هجرخأو , طلتخاف « هتيب قرس دق ناك فيعض وهو

 . هاو ركب وبأ هللاو ال 6 هلوقب



 . َنوُجْرَي كتلوأ هللا ليس يف اوُدَهاَجَو اورَجاَه َنيِدّلاَو اوُمآ َنيذَّلا َّنار 8: ىلاعت هللا لاق

 . [ 3١4 : ةرقبلا ] هللا ةمْحَر

 نأل « ءاجرلا دوجو صيصخت هب دري ملو « اوجري نأ نوقحتسي نيذلا كئلوأ : ىنعملا

 . كلذوجري دق ًاضيأ مهريغ

 فراص هنأل « مومذم سأيلاو < لمعلا ىلع ثعاب هنأل « دومح ءاجرلا نأ : ملعاو

 كرت « تبني ال رذبلا نأو « روغم ءاملا نأو « ةخبس ضرألا نأ فرع نم ذا, « لمعلا نع

 . اهدهاعت يف بعتي ملو « ضرألا دقفت

 O ا ب ا ل

 0 3 هتاجانمب معتتلاو ¢ لجو زع هللا ىلع لابقإلا اع ذذلتلا هراثآ نمو <« لاوحألا

ملا نم ًاكلم وجري نم لك ىلع رهظت نأ دب ال لاوحألا هذه ناف < هل قلمتلا يف
 أ , كول

 SG اولا وول يع

ه ريغ نم ريخلاب ادارم نوكي نأ اجر نمف « ءاجرلا ماقم نامرح ىلع هب لدتسا « رهظي
 هذ

 ١ .رورغم وهف « تامالعلا

 ءاجرلا ةليضف ىف لصف

 هللا لص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يف يور

 ىرخا ةياور يفو« يب يدبع نظ دنع انأ : لجو زع هللا لاق » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع

 . « ءاش ام يب نظيلف »

 ال » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ملسم ةياور نم رخآ ثيدح ينو

 . « هللاب نظلا نسحب وهو الا, مكدحأ ّنتومي

 ىلا ينببحو ٤ ينبح نم بحأو« ينبحأ : مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحوأو

 ركذا و« ليمجلا نسحلاب ينركذا : لاق ؟ كقلخ ىلا كببحأ فيك : براي : لاق . يقلخ

 . يناسحاو يئالا

 اذه ناك ام : لوقيف « رانلا ىلا ةمايقلا موي دبعلاب رمؤي : لاق هللا همحر دهاجم نعو

 . هليبس اولخ : لوقيف « يل رفغت نأ : لوقيف ؟ كنظ ناك ام : لوقيف ينظ
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 هب لصحي ىذلا ببسلاو ءاجرلا ءاود ف لصف

 : نالجر هيلا, جاتحي ءاجرلا ءاود نأ : ملعا

 . ةدابعلا كرت ىتح سأيلا هيلع بلغ دق لجر اما,
 . هلهأو هسفنب رضأ ىتح فوخلا هيلع بلغ ىلجر اماو
 نأ يغبني الف « ةدابعلا نع ضارعإلا عم هللا ىلع ينمتملا رورغملا يصاعلا امأف

 نأ اك . ًامومس هقح يف بلقت ءاجرلا ةيودأ ناف . فوخلا ةيودأ الا, هقح يف لمعتسي
 . ةرارحلا هيلع تبلغ نمل لضم « ةدوربلا هيلع تبلغ نمل ءافش لسعلا

 ةلع لك ًاج لاعم « للعلا عضاوم ىلا ًارظان « ًافطلتم سانلا ظعاو نوكي نأ بجي اذهلو
 ةخلابملا لب « ءاجرلا بابسأ قلخلا عم هيف لمعتسي نأ يغبني ال نامزلا اذهو « اهب قيلي ام
 بولقلا ةلاتسا هدوصقم ناك اذا, ءاجرلا بابسأ ةليضف ظعاولا ركذي امناو . فيوختلا يف

 . ىضرملا حالصإل « هيلا,
 الو « هللا ةمحر نم سانلا طنقي ال يذلا ملاعلا امنا, : هنع هللا يضر يلع لاق دقو

 ظ . هللاركم مهنمؤي
 ام اهنمو « رابتعالا قيرط نموه ام « ءاجرلا بابسأ نم نأ ملعاف « اذه تفرع اذار

 يف معنلا فانصأ نم هانركذ ام عيمج لمأتي نأ وهف « رابتعالا امأ . رابخالا قيرط نم وه

 اهاعار يتلا هتمكح بئاجعو ءايندلا يف هدابعب ىلاعت هللا فئاطل ملع اذإف « ركشلا باتك
 ملو 2 ايندلا يف مهحلاصم قئاقد يف هدابع نع رصقي مل يهلإلا هفطل نأو 2 ناسنالا ةرطف يف

 نم ناف !؟دبؤملا كاللا ىلا مهتقايس ىضري فيكف « ةبترلا يف تادايزلا مهتوفت نأ ضري
 . دحاو.نيرادلا ربدم نأل « ةرخآلا يف فطلي ايندلا يف فطل

 يدابع ا ْلُق »» : ىلاعتو هناحبس هلوق كلذ نمف « رابخألاو تايآلا ءا رقتسا امأو
 « ًاعيمُج بولا رفعي هللا نإ هللا ةَمْحر نم اوُطَنُقَت آل مهسّمنأ ىلع اوفرسا نيذلا
 يف نمل نورفْعَتسيَو مهب ر دمحب نوُحبَسُي ةكئالملاو 8 : ىلاعت لاقو . [0 : رمزلا]

 . ٤[ : ىروشلا] 4 ضرألا

 ْمِهَقوَف نم ْمُل ظ : لاقف « هءايلوأ اهب فوخ امنو « هئادعأل رانلا دعأ هنأ ىلاعت ربخأو

 لاقو . [ 1١ : رمزلا 14 هَداِبع هب هللا فوجب كلذ ٌلَلَظ ْمِهتحت نمو  رالا نم ٌلَلَظ

 : لاقو . [ ١1١ : نارمع لآ ] َنيِرِفاَكْلل تَّدعأ يلا راسلا اوّقَنَأو ل: ىلاعت
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 ١-17[. 5 :ليللا] 4 ىو بدك يذلا * ىقشألا الإ اَهَالْصيَأل ٭ ىظلت رات مكئرذنأف »

 . [ ١ : دعرلا ]4 مِهمْلُظ ِْلَع سال َةَرْفْعَم ودل كبر ناو ل: لالا

 هللا لوسر تعمس : لاق « هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ ىور ام رابخألا نمو

 ال , كلالجو كتزعب : لجو رع هبرل لاق سيلبا, نا » : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا لص

 ال « يلالجو يتزعبف : لجو زع هللا لاقف . مهيف حاورألا تماد ام مدا ينب يوغأ حربأ

 "لل ينو رفغتسا ام مهل رفغأ حربأ

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 نورفغتسيف « نوبنذي موقب ءاجلو « مكب هللا بهذل « اوبنذت ملول « هديب يسفن ىذلاو »

 ْ . ملسم هاور « مهل رفغيف

 آو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم « نيحيحصلا » فو

 الو : اولاق « هلمع ةنجلا ًادحأ لخدي نل هناف « اورشبأو اوبراقو اوددس » : لاق ملسو

 . « هتمحرب هنم هللا يندمغتي نأ الاءانأ الو : لاق ؟ هللا لوسر اي تنأ

 ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » ينو

 رانلا ثعب ثعباف مق : مدا اي : ةمايقلا موي لجو زع هللا لوقي » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا

 فلأ لك نم : لاق ؟ رانلا ثعب امو : بر اي . كيدي يف ريخلاو كيدعسو كيبل : لوقيف

 ىرتو المح لمح تاد لك مضنو إل« دولوملا بيشي ذئنيحف « نوعستو ةعستو ةئامعست
 . كلذ قشف . [ ۲ : جحلا ]# ٌديِدَش رتا َباَذَع َّنكَلَو ىراكسي مُه امو ىَراكُس سالا

 لاقف ؟ دحاولا كلذ انيأو ! هللا لوسر اي : اولاقو « مههوجو تريغت ىتح « سانلا ىلع

 مكنمو « نوعستو ةعستو ةئ|عست جوجأمو جوجأي نم » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 وجرأل ينا هللاو » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف . ربكا هللا : سانلا لاقف « دحاو

 نأ وجرأل ينإ هللاو ‹ ةنجلا لهأ ثلث اونوكت نأ وجرأل ينإ هللاو . ةنحلا لهأ عبر اونوكت نأ

 ةرعشلاك الإ ساناا يف ذئموي متن ام »: لاقف « سانلا ربكف « « ةنجلا لهأ فصن اونوكت

 . « ضيبألا روثلا يف ءادوسلا ةرعشلاك وأ « دوسالا روثلا يف ءاضيبلا

 ىلا بولقلا تنأمطا ىتمو . فطللاب ءاج جعزأ الف « فيوختلاب ءاج فيك رظناف

 ۽ هنع هتياور يف فيعضوهو مثيلا يبأ نع جارد هيفو يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم مكاحلاو ۷١ « ۲۹ /۳ دمحأ هجرخأ (1)
 . ًاعاطقنا هيف نأ الا, « تاقث هلاجرو رخآ قيرط نم 4١ /# دمحأ هجرخأو

 م



 . رمألا لدتعيل نكست نأ يغبني , اهقلق دتشا اذاف جعزت نأ يغبنيف نيف . ىوم لا

E alسيل ل  

 يشم لق

 : لاقو هفضي ملف مالسلا هيلع ليلخلا ميه اربا, فاضتسا ًايسوجم نأ يورو
 ا كل ا يع

 . ىلاعت هللا فطل نم بجعتف « لاحلا يف هربخأو هدرف « هفلخ مالسلا هيلع ميهاربإ ىعسف

 اف
 امأف . نيسئايلاو نيفئاخلا بولق ىلا ءاجرلا حور اهب بلتجت يتلا بابسألا هذهف

 يف هدرونس ام نوعمسي لب « كلذ نم ًائيش اوعمسي نأ يغبني الف « نورورغملا ىقمحلا
 ميقتسي ال يذلا ءوسلا دبعك « كلذ ىلع الا, نوحلصي ال سانلا رثكا ناف . فوخلا بابتمأ
 . اصعلاب الاي

 يف باتكلا نم يناثلا رطشلا

 كلذ ريغو هتاجرد نايبو هتقيقحو فوخلا
 يف هوركم عقوت ببسب هقارتحاو بلقلا ملأت نع ةرابع فوخلا نأ : ملعا

 . لابقتسالا

 زوجيو « لتقلا فاخي وهف « هدي يف عقو مث « ةيانج كلم ىلع ىنج نم « كلذ لاثم
 شحافتو « هلتق ىلا ةيضفملا بابسألاب هملع ةوق بسحب هبلق ملأت نوكي نكلو .وفعلا

 نوكي دقو . فوخلا فعضي بابسألا فعض بسحبو « كلملا دنع اهريثأتو « هتيانج
 هللا نأ ملع دق ذا, . هلالجو هتمظعو فوخملا ةفص نع لب « ةيانج ببس نع ال فوخلا

 بويعب ناسنإلا ةفرعم بسحبف « عنام هعنمي ملو « لابي مل نيملاعلا كلهأ ول « هناحبس
 . هفوخ نوكي « لعفي امع لأسي ال هنأو « هئانغتساو ىلاعت هللا لالجبو « هسفن

 : ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق كلذلو « هبربو هسفنب مهفرعأ سانلا فوخأو

 هدابع نم هللا ىش امنِإ# ىلاعت لاقو . 0( ةيشخ هل مكدشأو « هللاب مكفرعأ انأ »

 هللا للص هللا لوسر عنص : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم ( ۲۴٠١ ) ملسمو < ٤۳۷/۱۰ يراخبلا هجرخأ )١(

 « ًابيطخ ماقف . كلذ هغلبف . اوهزنتو « هوهرك مهنأكف هباحصأ نم ًاسان كلذ غلبف « هيف صخرتف أرمأ ملسو هيلع
 . « هل ةيشخ مهدشأو هللاب مهملعأ انأل هللاوف . هنع اوهزنتو « هوهركف هيف تصخرت رمأ ينع مهغلب لاجر لاب ام » : لاقف
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 , بلقلا ىلع هرثأ ضافف « فوخلا ترثأ « ةفرعملا تلمك اذاو [ ۲۸ : رطاف ]# ُءاََلُعلا

 ىلا يضفي دقو < يشغلاو ءاكبلاو رارفصالاو لوحنلاب تافصلاو حراوجلا ىلع رهظ مث

 . لقعلا دسفيف غامدلا ىلا دعصي دقو « توما

 ا ايفالت « تاعاطلا اهمازلاو ٠ « يصاعملا نع اهفكبف < حراوجلا ىلع هرثأ روهظ امأو

 . ليقتسملل ادادغتساو « طرف

 نم فئاخلا امنا, « ىكب نم فئاخلا سيل : رخآ لاقو . جلدأ فاخ نم : مهضعب لاق

 . هيلع ردقي ام كرت

 يصاعملا ريصتف ٠ تاذللا ردكيو « تاوهشلا عسمقي هنأ ‹ فوخلا تارمث نمو

 « ايس هيف نأ ملع اذار هيهتشي نم دنع ًاهوركم لسعلا ريصي اك « ةهؤركم هدنع ةبوبحملا

 ربكلا هقرافيو « نيكتسيو بلقلا لذيو « حراوجلا بدأتتو . فوخلاب تاوهشلا قرتحتف

 غرفتي الف « هتبقاع رطخ يف رظنلاو « هفوخل محلا بعوتسم ريصيو « دسحلاو دقحلاو

 سافنألاب ةّضلاو« ةدهاجملاو . ةبساحملاو ةبقارملا الا . لغش هل نوكي الو « هريغل

 لاحك هلاح نوكيو « تاملكلاو تاوطخلاو تارطخلا يف سفنلا ةذخاؤمو « تاظحللاو

 الو « هكلهيف هيلع مجهي وأ « ‹ تلفيف هنع لفغيأ يردي ال راض عبس بلاخم يف عقو نم

 بسحب فوخلا ةوقو « فوخلا ةوق بسحب ةبساحملاو ةبقارملا ةوقف « هيف عقو ام الار هل لغش

 راطخألا نم اهيدي نيب امو « سفنلا بويعبو « هتافصو « ىلاعت هللا لالجب ةفرعملا ةوق

 . لاوهألاو

 ام عنم نإف « تاروظحملا عنمي نأ « لامعألا يف هرثأ رهظي امم فوخلا تاجرد لقأو

 نع كلذب لاغتشالاو درجتلا هيلا, مضنا ناو « ًاعرو يمس « ميرحتلا ناكما, هيلا, قرطتي

 . قدصلا وهف « شيعلا لوضف

 [ىلاعت هللا طوس فوخلا] لصف ٠

  لمعلاو ملعلا ىلع ةبظاوملا ىلا هدابع هب قوسي ىلاعت هللا طوس فوخلا نأ : ملعا

 . ىلاعت هللا نم برقلا ةبتر اب اولانيل
 . روصق هلو « لادتعا هلو « طارفإ هل « فوخلاو

 نأ ةميهبلل حلصألا نإف « ةميهبلل طوسلا ةلزنب وهو « لادتعالا كلذ نم دومحملاو

 ًاضيأ فوخلا نع رصاقتملا الو « ةدومحم برضلا يف ةغلابملا سيلو « طوس نع ولخت ال
 اذإف « ءاكبلا ثرويف « لئاه ببس وأ « ةيا عامس دنع لابلاب رطخي يذلاك وهو « دومحم

 كد



 « ىودجلا ليلق رصاق فوخ وهف « ةلفغلا ىلا بلقلا عجر « سحلا نع ببسلا كلذ باغ

 « ًاحربم الأ اهللؤي الف ةيوق ةباد هب برضي يذلا فيعضلا بيضقلاك وهو « عفنلا فيعض
 الا, « مهلك سانلا ىلع بلاغلا وه اذهو « اهتضايرل حلصي الو « دصقملا ىلا اهقوسي الف
 موسرب نومسترملا امأو . مهدوجو زع دقو « هتايابو هللاب ءاملعلا ينعأ « ءاملعلاو نيفراعلا

 . فوخلا نع سانلا دعبأ مهنإف « ملعلا

 لادتعالا دح زواجيو ىوقي ىذلاك وهف « طرفملا فوخلا وهو « لوألا مسقلا امأو

 جرخي دقو . لمعلا نم عنمي هنأل < مومذم ًاضيأ وهف « طونقلاو سأيلا ىلا جرخي ىتح
 ىلا يضفي ام هنم دومحملاف . رمأل داري ام لكو « ادومحم كلذ سيلو « توملاو هلولاو ضرملا

 .رذحلا فوخلا ةدئافو « مومذم وهف « هزواجي وأ هنع رصقي امو . هنم دوصقملا دارملا

 لصوت يتلا بابسألا رئاسو دبعتلاو « ركذلاو . ركفلاو ةدهاجملاو « ىوقتلاو « عرولاو

 يف حدق اذإف « لقعلا ةمالسو ندبلا ةحص عم ٠ ةايحلا يعدتسي كلذ لكو « ىلاعت هللا ىلا

 . امومذم ناک . ءيش كلذ

 ؟ فوخلا نم تام نميف لوقت اف : ليق ناف
 هنأ الا, « فوخ.ريغ نم تامول اه اني ال ةبترم لاح لا كلت ىلع هتومل لاني هنأ : باوجلاف

 لوط ةداعسلا لضفأ نإف . لضفأ ناك « ةلماعملاو فراعملا تاجرد ىلا ىقرتو شاع ول

 . نارسخو ناصقن وهف ةحصلاو لقعلاو رمعلا لطبأ ام لكف « ىلاعت هللا ةعاط يف رمعلا

 لبق توملا فوخ هبلق ىلع بلغي نم مهنمف . فلتخت نيفئاخلا تاماقم نأ : ملعا

 , ةماقتسالا نع ليملا فوخ وأ « معنلاب جاردتسالا فوخ هيلع بلغي نم مهنمو « ةبوتلا

 عرف ةمتاخلا نأل . ةقباسلا فوخ اذه نم ىلعأو . ةمتاخلا ءوس فوخ هيلع بلغي نم مهنمو

 ‹ ةليسو ريغ نم ءاشي نم عضيو « ةليسو ريغ نم ءاشي نم عفري ىلاعت هللاو . ةقباسلا
 . لعفي امع لأسي ال

 . 6 يلابأ الو رانلا يف ءالؤهو  .يلابأ الو ةنجلا يف ءالؤه » : لاق دقو

 وأ « ريكنو ركنم لاؤس وأ « هتدشو توملا تاركس فاخي نم « نيفئاخلا ماسقأ نمو ,

 . ربقلا باذع

 روبعلاو « ةشقانملا نم فوخلاو « ىلاعت هللا يدي نيب فوقولا ةبيه فاخي نم مهنمو
 هناحبس هللا نع باجحلا وأ « ةنجلا نامرح وأ ء اهاوهأو رانلا نم فوخلاو . طارصلا ىلع
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 . ةفوح ¢ اهسفنأ يف ةهوركم بابسألا هذه لكو 3 ىلاعتو

 كلذ لبق امو « نيفراعلا فوخ وهو « ىلاعت هللا نع باجحلا فوخ ةبتر اهالعأف

 . نيدباعلاو نيدهازلا فوخ

 ءاجرلاو فوخلا ةليضف ىف لصف

 |مهنم بلاغلا نوكي نأ يغبني امو

 برقلاو ¢ ىلاعت هللا ءاقل يهو < ةداعسلا بلط ىلع هتناعار ردقب ءيش لك ةليضف

 هبَر ماَقَم فاح ْنَملَو 8#: ىلاعت هللا لاق . ةليضف وهف كلذ ىلع ناعأ ام لكف « هنم
 شح ْنَمل كلَ هع اوُضَرَو مُهنَع هللا يضر: ىلاعت لاقو . [45 : نمحرلا]# ِناَنَنَج

 . [۸ : ةنيبلا] بر
 دبعلا دلج رعشقا اذار » : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيدحلا يفو

 . “« اهقرو ةسبايلا ةرجشلا نع تاحتي امك « هبونذ هنع تتاحت لجو رع هللا ةفاخم نم

 (٠0 ةفاخم هيف ناك نم ىلع هللا بضغي نل » : رخآ ثيدح ینو
 ال . يلالجو يتزعو » : لجو زع هللا لاق : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 ناو « ةمايقلا موي هتفخأ « ايندلا يف يننمأ نا . نينمأ هل عمجأ الو < نيفوخ يدبع ىلع عمجأ

 2 ةمايقلا موي هتنمأ ¢ ايندلا ف ينفاخ

 نانيع » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر سابع نبا نعو

 . « هللا ليبس يف سرحت تتاب نيعو « هللا ةيشخ نم تكب نيع : ًادبأ رانلا امهسمت ال

 لضفأ اميأ : هلوقك ؟ ءاجرلا وأ . فوخلا لضفأ اميأ : لئاقلا لوق نأ : ملعاو

 3 اعمتجا ناف 3 لضفأ ناشطعلل ءاملاو 0 لضفأ عئاجلل زبخلا لاقي نأ : هباوجو

 امهب ىوادي ناءاود ءاجرلاو فوخلاو« نايواستم امهف « ايوتسا نإف 2 بلغألا ىلا, رظن

 ركم نم نمألا بلقلا ىلع بلاغلا ناك نإف « دوجوملا ءادلا بسحب امهلضفف « بولقلا

 بلاغلا ناك ناو « ةيصعملا دبعلا ىلع بلاغلا ناك نا, كلذكو « لضفأ فوخلاف « هللا

 . يقارعلا ظفاحلا لاق اک فيعض دنسب هنع هللا يضر سابعلا ثيدح نم يقهيبلاو يناربطلا هاور )١(

 هدجن مل (۲)
 . نسح هدنسو « ةريره يبأ ثيدح نم ( ۲٤۹٤ ) نابح نبا هجرخأ (۳)
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 امك « لضفأ فوخلا : ًاقلطم لاقي نأ زوجيو . لضفأ ءاجرلاف . طونقلاو سأيلا هيلع
 نيبجنكسلاو . عوجلا ضرم هب جلاعي زبخلا نأل نيبجنكسلا نم لضفأ زبخلا : لاقي
 وهف « رثكأ زبخلا ىلا ةجاحلاف . رثكأو بلغأ عوجلا ضرمو . ءارفصلا ضرم هب جلاعي
 . بلغأ قلخلا نم رارتغالاو يصاعملا نأل « رابتعالا اذهب لضفأ

 رحب نم ىقتسي ءاجرلا نأل « لضفأ ءاجرلاف ءاجرلاو فوخلا عضوم ىلا انرظن ناو

 . بضغلا رحب نم ىقتسي فوخلاو .ةمحرلا

 نزو ول : ليق كلذلو « ءاجرلاو فوخلا لادتعا هدنع لضفألاف « يقتملا امأو
 : الدتعال . هؤاجرو نمؤملا فوخ

 تيشخل « ًادحاو ًالجر الا, سانلا لك ةنجلا لخديل : يدونول : فلسلا ضعب لاق
 توجرل « ًادحاو ًالجر الا, سانلا لك رانلا لخديل : يدون ولو . لجرلا كلذ انأ نوكأ نأ
 . يقتملا نمؤملاب ًاصتخم نوكي نأ يغبني اذهو . لجرلا كلذ انأ نوكأ نأ

 . ىوقأ هؤاجر نوكي نأ يغبنيف

 برجي ملو ًارذب رذب نم هلثمف . هلمع ةحص نقيتم ريغ نمؤملا نأ : باوجلاف
 ‹ بلقلا ضرألاو « ةقيقد هتحص طورشو « ناميإلا رذبلاو « ةبيرغ ضرأ يف هسنج

 تاركس لاوهأ قعاوصلاو . ةضماغ قالخألا ايابخو . قافنلا نم هئافصو هثبخ ايامخو

 فاخي ال فيكو « هيلع فوخلا بجوي اذه لكو . دئاقعلا برطضت كانهو « توملا

 ؟ نمؤملا

 نم انأ له : هنع هللا يضر ةفيذح لأسي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اذهو

 وه دومحملا فوخلاف « هنع هبيع رتتسيو « هيلع هلاح سبتلت نأ فاخ امناو ؟ نيقفانملا

 ثعابلا طوسلاك فوخلا نأل « ءاجرلا ناسنالل حلصألاف . توملا لوزن دنع امأو

 « هبلق "'طاين عيطقت الا, ذئنيح فئاخلا ديفتسي الف 2. لمع ةمث سيلو . لمعلا ىلع

 ايندلا قرافي نأ دحأل يغبني الف « هبر هيلا, ببحيو « هبلق ىوقي لاحلا هذه يف ءاجرلاو

 )١( نيتولا نم بلقلا هب قلع قرع : طاينلا .



 . هب نظلا نسح « هئاقلل ًابحم . ىلاعت هلل ًابحم الار

 هللا ىقلأ يلعل . صخرلاب ينثدح : هرضح نمل توملا دنع يميتلا ناميلس لاق دقو

 .٠ هب نظلا نسحأ انأو

 فوخلا هب بلجتسي ىذلا ءاودلا نايب يف لصف

 : نيقي رطب لصحي كلذو

 وأ « عبس هيلع لخدف « تيب يف ناك اذا, يبصلا نأ هلاثم . رخآلا نم ىلعأ امهدحأ

 ناك اذا نكلو « اهب بعلي اهذخأيل ةيحلا ىلا هدي دم امبرو « هنم فخي مل امبر « ةيح

 نع بألا ففوخف <« هيبأل ةقفاوم فاخو <« يبصلا بره « اهفاخو اهنم برهف هوبأ هعم

 . هيبأل ديلقت وه لب « ةفرعم ريغ نم دلولا فوخو « ةفرعم

 : نيماقم ىلع ىلاعت هللا نم فوخلا نأ ملعاف . اذه تفرع اذإف

 ناميإلاب لصاح وهو ‹ قلخلا ةماع فوخ اذهو « هباذع نم فوخلا : امهدحأ

 ببسب فوخلا اذه فعضيو « ةيصعملاو ةعاطلا ىلع نيءازج امهنوكو « رانلاو ةنجلاب

 . ةلفغلا ةوق وأ « ناميإلا فعض

 ىلا رظنلاب ديزيو < ةرخآلا باذع يف ركفتلاو « ركذتلاب لصحي ةلفغلا لاوزو

 . مهرابخأ عامس وأ «٠ مهتسلاجمو نيفئاخلا

 . ٠"[ : نارمع لآ] «ُهَسْفن هللا مكرذحیو »: ىلاعت

 . باجحلاو دعبلا نوفاخي مهف « فوخلاو ةبيهلا ىضتقت هناحبس هتافصو

 ظح سانلا ةماعلو « رحب يف ةرطقك « قارفلا فوح دنع رانلا فوخ : نونلا وذ لاق
 اديلقت « ةيحلا نم يبصلا فوخ يهاضي وهف ٠ ديلقتلا درجمب نكلو . فوخلا اذه نم

 تيوق اذا, الا, . بلاغلا يف ةفيعض ةيديلقتلا دئاقعلا نإف . فعضي كلذلف « هيبأل

 ريثكت يف اهاضتقم ىلع ةبظاوملابو « ماودلا ىلع اهل ةدلوملا اهبابسأ ةدهاشمب

 هفاخ « ىلاعت هللا ةفرعم ىلا دبعلا ىقترا اذإف 3 يصاعملا بانتجاو <« تاعاطلا

 . ةرورضلاب فاخي لب « هبلق ىلا فوخلا بلجي جالع ىلا جاتحي الو « ةرورضلاب
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 نيفئاخلا لاوحأ علاطيف « راثآلاو رابخألا عامسب هسفن جلاعي نأ هليبسف « رصق نمو

 ىرامتي الف « نيرورغملا نيجارلا بصانم ىلا مهبصانمو مهلوقع بسنيو « مهلاوقأو

 . ءايلوألاو ءاملعلاو ءايبنألا مهنأل 2 ىلوأ مهب ءادتقالا نأ يف

 هللا لوسر يعد : تلاق . اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم « ملسم حيحص » يفو

 ىبوط « هللا لوسر اي : تلقف . راصنألا نم مالغ ةزانج ىلا ملسو هلاو هيلع هللا قلص

 اي كلذ ريغوأ » : لاق « هلمعي ملو رشلا كردي مل « ةنجلا ريفاصع نم روفصع « اذهل

 قلخو « مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ « ًالهأ ةنجلل قلخ لجو زع هللا نا, ؟ ةشئاع

 . « مهئابآ بالصأ يف مهو اهل مهقلخ « الهأ رانلل

 ْنَمْل راَمْعَل ينو : ىلاعت هلوق . فيوختلا ديدش وهو ءاجرلا هرهاظ ام بجعأ نمو

 « طورش ةعبرأ ىلع ةرفغملا قلع هنإف [۸۲ : هط] ىدا ّمُث اَحلاَص َلمَعَو َنْمآَو بات

 ١- :رصعلا]# ٍرْسُح يفل َناَسْنإلا نا * رصَعلاَو له : ىلاعت هلوق تافوخملا نمو

 ولو: ىلاعت لاقو . نارسخلا نم صالخلا عقي اهب « طورش ةعبرأ اهدعب ركذ مث [1
 سانّلاَو ةّجلا نم َمسهَج نألمآل يّ لوقلا ىح نكلو « اَهاَدُه سفن لك انآ انّيش

 .[ع[ل : ةدجسلا ]4 َنيِعَمْجَأ

 يف ىح ام امأف « ليحتلا يف عامطألا تدتمال ًافنأتسم رمألا ناك ول هنأ مولعمو
 حورو « هيفراعب فطل ىلاعت هللا نأ الول « ميلستلا الا, سيلف « هكرادت نكمي الف « مدقلا

 . فوخلا ران نم تقرتحال « ءاجرلاب مهبولق

 الا, توملا دنع هبلسي نأ هناميا, ىلع نمأ دحأ ام : هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاقو

 لب

 : هللا دبع ابأ اي : لجر هل لاقف « يكبي لعج « ةافولا ىروثلا نايفس ترضح املو

 « اذه نم يدنع نوهأ يبونذل هللاو : لاقو ضرألا نم ًائيش عفرف « بونذلا ريثك كارأ

 . توملا لبق ناميإلا بلسأ نأ فاخأ نكلو

 فراعلاو . يصاعملاب ىلتبي نأ فاخي ديرملا : لوقي ىلاعت هللا همحر لهس ناكو

 . رفكلاب ىلتبي نأ فاخي



 هللا ىحوأف « يرعلاو عوجلا ىلاعت هللا ىلا اكش , ءايبنألا نم ًايبن نأ يوريو

 ! ؟ ايندلا ينلأست ىتح ينرفكي نأ كبلق تمصع نأ تيضر امأ ىدبع: هيلإ لجو زع

 ! ؟ ءافعضلا كلذ

 وحنو « ربكلاو « قافنلاو < ةعدبلا لثم 3 توملا ىلع مدقتت بابسأ ةمتاخلا ءوسلو

 . قافنلا نم فلسلا فوخ دتشا كلذلو « ةمومذملا تافصلا نم كلذ

 يف درو امك « لامعألا قافن اودارأ امنا « دئاقعلا قافن كلذب اوديري ملو « سمشلا

 اذإو . فلخأ دعو اذإو « بذك ثدح اذا : ثالث قفانملا ةيآ » : حيحصلا ثيدحلا

 . « ناخ نمتئا

 دنع دوحج وأ « كش هللاب ذايعلاو بلقلا ىلع بلغي نأ يهو « مظعأ امهادحا

 . مئادلا باذعلا كلذ يضتقيف « هلاوهأو توملا تاركس

 يف روجي وأ ¢ ضارتعالاب ملكتيو .رادقألا طخسي نأ يهو ¢ اهنود ةيناثلاو

 : تولذلا نم بند ىلع ارضف تو وأ + هتيضو

 لوقي « توملا لاح نم مدأ نبا ىلع دشأ لاح يف نوكي ال ناطيشلا نأ يور دقو

 . هوقحلت مل مويلا مكتاف نار هنإف « اذه مكنود : هناوعأل

 ذوعأ ينا, مهللا ) : وعدي ناك هنأ « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقو

 . “« توملا دنع ناطيشلا ينطبختي نأ كب

 نيبو هنيب لوحيو هلضيف < ذئنيح ناسنالا ىلع يلوتسي نأ كلذو : يباطخلا لاق

 الف « توملا هيلا هركيو هللا ةمحر نم هسيؤي وأ « ةملظم نم جورخلا هعنمي وأ ةبوتلا

 )١( دواد وبأ هجرخأ ) ٠٠١١ ( وعدي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رسيلا يبأ ثيدح نم ۲ ۸ يئاسنلاو :

 » ينطبختي نأ كب ذوعأو مدهلاو قرغلاو قرحلا نم كب ذوعأو « يدرتلا نم كب ذوعأو « مدهلا نم كب ذوعأ ينا, مهللا
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نأ كب ذوعأو ًاربدم كليبس يف تومأ نأ كب ذوعأو « توملا دنع ناطيشلا
 مكاحلا هححصو « يوق هدنسو « ًاغيدل تومأ 
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 . لجو زع هللا ءاضقب ىضري

 نکل <« ليصفتلا ىلع اهراصحنا نكمي ال ةمتاخلا ءوس ىلا يضفت يتلا بابسألاو

 اا ف دوحيتتلاو هقلشلا ىلع جلا امأ . كلذ عماجم ىلا ةراشالا نكمي

 « ًاديلقت اما « قحلا فالح هلاعفأ وأ . هتافص وأ < ىلاعت هللا تاذ يف دقتعي نأ اهانعمو

 نأ نظيف « هدقتعا ام نالطب هل ناب « توملا دنع ءاطغلا فشكنا اذاف « دسافلا هيأرب وأ

 . هل لصأ ال اذكه هدقتعا ام عيمج

 ثحب ريغ نم فلسلا ةقيرط ىلع ًالمجم ًاداقتعا هتافصو هناحبس هللا يف دقتعا نمو

 20. ىلاعت هللا ءاش ناررطخلا اذه نع لزعمب وهف « ريقنت الو

 ثروي كلذو . لصألا يف ناميإلا فعض هببسف . يصاعملا ىلع متخلا امأو
 فعض د ناميإلا فعض ذ اذاو ‹ ناميإلا رونل ةئفطم يصاعملاو . يصاعملا يف كامهنالا

 قارف هراعشتسال اف كلذ دادزا « توملا تاركس تءاج اذاف « ىلاعت هللا بح

 نوكرلاو « ايندلا بح وهو « ةمتاخلا هذه لثم ىلا يضفي يذلا ببسلا ناف « ايندلا

 هللا بح هبلق يف دجو نمف « هللا بح فعضل بجوملا ناميإلا فعض عم « اهيلا,

 هللا ةبحم ىلع تام نم لكو « رطخلا اذه نم دعبأ وهف « ايندلا بح نم بلغأ « ىلاعت

 حرفلا نم هاقلي ام ىفخي الف . هالوم ىلا قاتشملا نسحملا دبعلا مودق هب مدق « ىلاعت

 . ماركإلا نم هقحتسي امع ًالضف « مودقلا درجمب رورسلاو

 وأ « هلعف يف هناحبس هللا ىلع راكنإل اهيف هلابب رطح < لاح يف حورلا هقراف نمو

 نم هقحتسي ام ىفخي الف « ًارهق هب ءدق نم مودق هللا ىلع مدق « هتفلاخم ىلع ًارصم ناك

 . لاكنلا

 . نيفئاخلا بولق لقلقي « لاوحألا رييغتو بولقلا
 هللا ىلص هللا لوسر نأ . دعس نب لهس ثيدح نم « نيحيحصلا » يف درو دقو

 ناو « ةنجلا لهأ نمل هناو « رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نا, » : لاق ملسو هلاو هيلع
 . «رانلا لهأ نم هناو ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا

 ! هللا ناحبس : ةكئالملا تلاق « ءامسلا ىلا هحورب جرع اذا, دبعلا ناي» : يورو

 ! ؟ «اجن فيك ! هحيو اي : ناطيشلا نم دبعلا اذه اجن
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 كاياو ءاهل حلصي ام دعأو . اهبابسأ رذحاف « ةمتاخلا ءوس ىنعم تفرع اذاو

 هنأل « كتمتاخ ةلزنمب كسافنأ نم سفن لكو « ريصق رمعلا ناف . دادعتسالاب فيوستلاو

 ام ىلع رشحيو « هيلع شاع ام ىلع تومي ناسنإلاو « كحور هيف فطخت نأ نكمي

 : هيلع تام

 ضفرتو « كميقي امب عنقت نأ الار حلصي امب دادعتسالا كل رسيتي ال هنأ : ملعاو

 نم ةواسقلا ضعب ليزي نأ وجرن ام نيفئاخلا رابخأ نم كيلع درونسو . لوضفلا بلط

 « مهفوخ دادتشا يف ركفتف « كام ولا رانا رااو مالا نأ ققحتم كناف « كبلق

 . كسفنل دعتست كلعل

 مالسلا مهيلع ةكئالملا فوخ ركذ

 4َنوُرَمْؤُي ام َنوُلَعْفَيَو مهقوف نم مُهْبَر َنوُفاَحِي : مهتفص يف ىلاعت هللا لاق
 6٠[ : لحنلا]

 دعرت ةكئالم هلل نار» : لاق هنأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع انيور دقو

 . ثيدحلا مامت ركذو 2 هتفاخم نم مهصئارف

  Nsلاق هسأر عفر اذاف :

 كلذ نوملعي .

 ناكامل » : ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو

 : « ىلاعت هللا ةيشخ نم يلابلا "”نشلاك مالسلا هيلع ليربج تيأر 2 يب يرسأ ةليل

 يكبي وهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ءاج مالسلا هيلع ليربج نأ انغلبو

 ‹ هيصعأ نأ ةفاخم منهج هللا قلخ ذنم نيع يل تفج ام : لاق « كيكبي ام » : هل لاقف

 لشم مهنيعأ يرجت شرعلا لوح ةكئالم ىلاعت هلل نا, : لاق يشاقرلا ديزي نعو

 مهل لوقيف « ىلاعت هللا ةيشخ نم حيرلا مهضفنت امنأك نوديمي « ةمايقلا موي ىلا راهنألا

 )١( هدجن مل .
 ) )۲قلخلا ةبرقلا : نشلا .
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 لهأ ناول ! بر اي :نولوقيف ؟ يدنع متنأو مكفيخي يذلا ام يتكئالم اي : لجو زع برلا
 « ًابارش الو ًاماعط اوغاسأ ام « هيلع انعلطا ام ىلع كتمظعو كتزع نم اوعلطا ضرألا
 . رقبلا روخت امك نوروخي ىراحصلا ىلا اوجرخلو« مهشرف يف اوطسبنا الو

 . اهنكامأ نم ةكئالملا ةدئفأ تراط « رانلا تقلخ امل : ردكنملا نب دمحم لاقو
 . تداع مدا قلخ املف

 ىحوأف « نايكبي ليئاكيمو ليربج قفط « رهظ ام سيلبا, نم رهظ امل هنأ يورو

 : ىلاعت لاقف . كركم نم نمأن ام ! بر اي : الاق ؟ ءاكبلا اذه ام » : امهنلا, ىلاعت هللا
 . « انوكف اذكه

 مالسلا مهيلع ءايبنألا فوخ ركذ

 ىلا هسأر عفر امو « ماع ةئامثالث ةنجلا ىلع مالسلا هيلع مدآ ىكب : بهو لاق

 . ةئيطخلا باصأ ام دعب ءامسلا

 ياب : لاقف هنبا يف مالسلا هيلع ًاحون ىلاعت هللا بتاع امل : درولا نب بيهو لاقو
 هينيع تحت راص ىتح ماع ةئامثالث ىكب [5 : دوه] 4 َنيلهاَجلا ّنم نوكت نأ َكّظعأ

 ىلا ماق اذا مالسلا هيلع ميهاربا ردصل عمسي ناك : هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاقو

 . لجو ّزع هللا نم ًافوخ دعب نم زيزأ ةالصلا

 امو يخت را ادا هلل رخ 3 ةئيطخلا مالسلا هيلع دواد باصأ امل : دهاجم لاقو

 ‹ نيبجلا حرق : بر اي ىدان مث « هسأر ىطغ ام لقبلا نم هينيع عومد نم تبن ىتح

 مأ ؟ معطتف تنأ عئاجأ : ېدونف « ءيش هتئيطخ يف هيلا, عجري مل دوادو « نيعلا تدمجو

 . هل

 قرفلا ةدش الا هب امو 3 ضيرم هنأ نونظي سانلا هدوعي مالسلا هيلع دواد ناك : ليقو

 . لجو زع هللا نم

 . امد هدلج رطقي توملا ركذ اذا, مالسلا هيلع ىسيع ناكو
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 نم نيتعطق همأ تذختاف < هسارضأ تدب ىتح مالسلا امهيلع ايركز نب ىبحي ىكبو

 . هيدخب امهتقصلأف دوبل

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص انيبن فوخ ركذ

 طق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اجيزو امنع فأر اذا, ناكو 2 مستبي ناك امنا, "”هتاوهل ىرأ ىتح تاك اف

 نوكي نأ ءاجر اوحرف ميغلا اوأر اذا سانلا : هللا لوسر اي : تلقف <« ههجو يف كلذ فرع

 نأ يننمؤي ام : ةشئاع اي » : لاقف ! كهجو يف ةهاركلا ِتَفِرُع هتيأر اذا كارأو ءرطملا هيف

 ضراع اذه : اولاقف باذعلا موق ىأر دقو < حيرلاب موق بذع دق ؟ باذع هيف نوكي

 . « نيحيحصلا » يف هاجرخأ ( انرطمم

لا زيزأك زيزأ هفوجلو يلصي ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ناكو
 : ءاكبلا نم لجرم

 مهنع هللا يضر هباحصأ فوخ ركذ

 يذلا اذه : لوقيو هناسل كسمي ناك هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع انيور

 ةحلط لاق كلذكو . لكؤت مث دضعت ةرجش تنك ينتيل اي : لاقو . دراوملا يندروأ

 5 مهنع هللا يضر رذوبأو ءادردلا وبأو

 مل يمأ تيل اي « ًاروكذم ًائيش كأ مل ينتيل اي « ةنبتلا هذه تنك ينتيل اي : لاقف ضرألا نم

 . ءاكبلا نم نادوسأ ناطخ ههجو يف ناكو . يندلت

 7 ثعبأ ال تم اذا, ينأ تددو : ةنع هللا يضر نامثع لاقو

 « يلهأ ينحبذف ًاشبك تنك ينأ تددو : هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع وبأ لاقو

 . حايرلا هروذت ًادامر تنك ينتيل اي : نيصح نب نارمع لاقو

 ر م سن یس صم

 ‹ تاوه : اهعمج < هلا ىلعأ نم بلقلا عطقنم ىلا ناسللا ماصأ م نيب اموأ . قلحلا ةفرشملا ةمحللا : ةاهللا )1)

 عطقنم ىلع

 5 تايهشو
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 ىلع قلغأ مث « يلام يف نوكي ًاناسنا, يل نأ تددو : هنع هللا يضر ةفيذح لاقو
 : لجو رع هللاب قحلأ ىتح دحأ يلع لخدي الف ١ يباب

 0 يلابلا كارشلاك هنع هللا يضر سابع نبا دخ يف عمدلا ىرجم ناكو

 . ايسنم ايسن تنك ينتيل اي : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم باحصأ تيأر دقل هللاو : هنع هللا يضر يلع لاقو

 لاثمأ مهنيعأ نيب « ًأربغ ًاثعش نوحبصي اوناك دقل 5 مههبشي ًائيش مويلا ىرأ امف 3 ملسو

 مهابج نيب نوحواري « ىلاعت هللا باتك نولتي « ًامايقو ًادجس هلل اوتاب دق « ىزعملا بكر
 . حيرلا موي يف رجشلا ديمي امك اودام « لجو رع هللا اوركذف اوحبصأ اذإف « مهمادقأو
 ١ نيلفاغ اوتاب موقلا نأكل هللاو < مهبايث لبت ىتح مهنيعأ تلمهو

 مهدعب نمو نيعباتلا فوخ ركذ

 دباكأ ملو « ًأرعب ينتفذق مث « ةقان ينتلكأ ةرجش ينأ هللاو تددو : نايح نب مره لاق
 . ىربكلا ةيهادلا فاخأ ينا, . ةمايقلا موي باسحلا

 نوردتأ : لوقيف ؟ كل ام : لاقيف « ريغتو ٌرفصا أاضوت اذا, نيسحلا نب يلع ناكو

 ؟ موقأ نأ ديرأ نم يدي نيب
 . رتفي داكي ال ليللا ةماع يكبي عساو نب دمحم ناكو

 ىتح يكبيو « ريطلا ضافتنا ضفتنا توملا ركذ اذا, زيزعلا دبع نب رمع ناكو
 تلاق ةربعلا مهنع تلجت املف .رادلا لهأ ىكبف ةليل ىكبو . هتيحل ىلع هعومد يرجت

 يدي نيب نم موقلا فرصنم تركذ : لاق ؟ تيكب مم نينمؤملا ريمأ اي تنأ يبأب : ةمطاف

 . هيلع يشغو خرص مث . ريعسلا يف قيرفو . ةنجلا يف قيرف . ىلاعت هللا

 زيزعلا دبع نب رمع هب لزني ناك بهارب لزن . سدقملا تيب روصنملا دارأ املو
 هذه يتفرغ حطس ىلع ةليل تاب : لاقف . رمع نم تيأر ام بجعأب ينربخأ : هل لاقف

 عومد اذاو « دجاس وه اذإف تدعصف « بازيملا نم رطقي ءامب انأ اذاف « ماخر نم وهو
 . بازيملا نم ردحنت هنيع

 . مدلا ايكب امهنأ يلصوملا حتفو زيزعلا دبع نب رمع نع انيور دقو
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 , سانلا لزتعا دق نيرحبلاب لجر ىلع تلخد : يركشيلا ىسيع نب ميهاربا, لاقو

 ىتح قهشي لعجف : لاق . توملا ركذو « ةرخآلا رمأ نم ًائيش هتركاذف « هسفنل غرفتو

 . هسفن تجرخ

 كلذ يف ذئموي تامف < ةييوعو دير نب دعارلا دع احدها 0

 سفنأ ةعبرأ سلجملا

 يف يننجسي نأ يبر يندعاوت ول هللاو : لوقيو ًاريثك يكبي دشرم نب ديزي ناكو

 نا,رانلا يف يننجسي نأ يندعاوت دقو فيكف « ءاكبلا نم رتفأ ال نأ يقح ناكل « مامحلا

 ! ؟ هتيصع

 دوسا دق نوكي نأ ةفاخم يفنأ ىلا موي لك رظنأل ينار : يطقسلا يرسلا لاقو
006 : 

 « مهنم فوخلاب ردجأ نحنو « ءايلوألاو ءاملعلاو ءايبنألاو ةكئالملا فواخم هذهف

 ةبلغل انمأ امناو « ةفرعملا لامكو بولقلا ءافصب نكلو بونذلا ةرثكب فوخلا سيل نكلو

 لك هنع وبنت دماجلا بلقلاو « ةفاخم ىندأ هكرحت يفاصلا بلقلاف « انتواسق ةوقو انلهج

 . ظعاوملا

 ةلزنمب نوكت نأ تعطتسا ناي : لاقف « ينصوأ : بهارل تلق : فلسلا ضعب لاق

 وهسي وأ « هنسرتفيف لفغي نأ فاخي رذح فئاخ وهف « ماوهلاو عابسلا هتشوتحا دق لجر

 . هرسيأ ءاملا نم هيزجي نامظلا : لاقف . يندز : تلق . لعفاف روعذم وهف « هنشهنيف

 قح يف ةقيقح وهف « ماوهلاو عابسلا هتشوتحا صخش ريدقت نم بهارلا اذه هركذ امو

 « ماوهلاو عابسلاب ًانوحشم هآر « هتريصب رونب هنطاب ىلا رظن نم ناف « نمؤملا
 نهلكو « كلذ ريغو « ءايرلاو « بحجعلاو . ربكلاو « دسحلاو « دقحلاو . بضغلاك
 ءاطغلا فشكنا اذاف « اهتدهاشم نع بوجحم هنأ الا, « نهنع اهس نا, هنسرتفيو هنشهني

 ةرضاحلا هتافص يه امناو « هنغدلي براقعو تايح ةلثمتم اهنياع ءربقلا يف عضوو

 اهغدل ىلع هسفن نطويلف الاو « لعفيلف اهلتقيو توملا لبق اهرهقي نأ دارأ نمف« نآلا

 . مالسلاو هترشب رهاظ نع ًالضف « هبلق ميمصل

 . فوخلا باتك رخآ
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 رقفلاو دهزلا باتك

 مذ قبس دقو « ةعاط لك بابسأ اهضعبو « ةئيطخ لك سأر ايندلا بح نأ : ملعا

 سأر هنإف « اهيف دهزلاو اهل ضغبلا لضف نآلا ركذن نحنو «تاكلهملا عبر يف ايندلا

 ءاوزناب اماو « ًارقف كلذ ىمسيو دبعلا نع اهئاو زناب نوكت نأ اما,اهتعطاقمو . تايجنملا
 يف ظحو « تاداعسلا لين يف ةجرد امهنم دحاو لكلو . ًادهز كلذ ىمسيو « اهنع دبعلا
 . امهماسقأو . امهتاجردو . دهزلاو « رقفلا ركذن نحنو . ةاجنلاو زوفلا ىلع ةناعإلا

 : نيرطش يف امهب قلعتي امو

 : رقفلا يف باتكلا نم لوألا رطشلا

 وهف ىلاعت هللا ىوس دوجوم لكو « هيلا, جاتحملا وه ءيشلا ىلا ريقفلا نأ : ملعا
 : ىلاعت هللا لضف نم دافتسم كلذو 2 دوجولا ماود ىلا جاتحم هنأل . ريقف

 ام هتاجاح ةلمج نمو . رصحي الف هتاجاح فانصأ ىلا ةفاضإلاب دبعلا رقف امأو

 3 هل اضمك نم ترهو ) هب ىذأتو ههركل لاملا هاتأ ول ثيحب نوكي نأ : ىلوألا

 :ادهاز ىميس ةلاخلا هذه تحاصر هلو هش نم ازار

 ههركي الو . هلوصحب حرفي ةبغر هيف بغري ال ثيحب نوكي نأ : ةيناثلا ةلاحلا
 :ايشار يس لاخلا ةه خاضوا: اهب دا دھار

 نم غلبي مل نكلو « هيف هل ةبغرل همدع نم هيلا بحأ لاملا دوجو نوكي نأ : ةثلاثلا

 يف بعت ىلا رقتفا ناو « هب حرفو هذخأ ًاوفص وأ ًاوفع هاتأ نا, لب « هبلطل ضهني نأ هتبغر

 . ًاعناق ىمسي ةلاحلا هذه بحاصو . هب لغتشي مل هبلط

 ىلا ًاليبص دو ول: ةيف تغار وهف الاو + ةرجعل بلطلل هكرت نوكي نأ + ةعبارلا
 . صيرحلا ىمسي ةلاحلا هذه بحاصو « هبلطل بعتلاب هبلط

 دقافلا يراعلاو « عئاجلاك « لاملا نم هدصق ام ىلا ًارطضم نوكي نأ : ةسماخلا
 يف هتبغر تناك امفيك « ارطضم ةلاحلا هذه بحاص ىمسيو . سوبلملاو لوكأملل

 . ةيوق وأ ةفيعض بلطلا
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 ىلعأ ىرخأ ةلاح اهءاروو « دهزلا : يهو . ىلوألا ةلاحلا : ةسماخلا هذه ىلعأو

 نإ, ذأتي ملو 5 هب حرفي مل هدجو نإف . همدعو لاملا دوجو هدنع ىوتسي نأ يهو « اهنم

 يف هتقرفف « 'نیترارغ يف لام اهءاج اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع انيور امك « هدقف ..

 رطفن مهردب امحل تمسق امم انل يرتشت نأ تعطتسا امأ : اهتيراج اهل تلاقف « اهموي

 . تلعفل ينيتركذول : تلاقف ؟ هيلع

 يف لاومألا ىري وه ذا « هرضت مل هدي يف اهريفاذحب ايندلا تناك ول هلاح هذه نمف

 . هسفن دي يف ال « ىلاعت هللا ةنازخ

 هدوجوو لاملا دقف نع ينغ هنأل < ينغتسملا ةلاحلا هذه بحاص ىمسي نأ يغبنيو

 ةياغ يف وهف . اهمدع الو « اهدوجو يف بغري ال ايندلا يف دهازلا ناك ىتمو « ًاعيمج

 . لامكلا

 : ةريغملل رانيد نب كلام لاق : ينارادلا ناميلس يبأل يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق

 دق صللا نأ يل سوسوي ناطيشلا نإف < يل اهتيدهأ يتلا ةاكزلا ذخف تيبلا ىلا بهذا

 نم هيلع ام ايندلا يف دهز دق وه . دهزلا فعض نم اذه : ناميلس وبأ لاقف ءاهذحخأ

 ءايبنألا قح يف امأف «لامك ءافعضلا قح يف هيف دهزلاو لاملا نم برهلاف . اهذخأ

 هب ىدتقيل لاملا نم رافنلا يوقلا رهظي دقو . همدعو هدوجو مهيلع ءاوسف ‹ ءايوقألاو

 1 ملعأ هللاو ‹ كرتلا يف ءافعضلا

 لا ليه الفنا ليشتفتو رففلا يضف ق لف

 َنيِذَلا ءاَرَقُمْلل 9 : ءارقفلا قح يف حدملا ضرعم يف ىلاعت هللا لاق دقف تايآلا امأ

 نينا َنيِرِحاَهُملا ءارَفُمْلل : لاقو . [۲۷۴ : ةرقبلا] ةيآلا4 هللا لبس يف اور

 . [۸ : رشحلا] ةيآلا . . .  مهرايد نم اوُجرْخَأ

 باب ىلع تمق » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق : اهنم « ةريثكف رابخألا امأو

 مامت ركذو « نوسوبحم دجلا باحصأ نأ الاي « ءارقفلا اهلخدي نم ةماع اذإف ةنجلا

 . « نيحيحصلا » يف وهو . ثيدحلا

 )١( رئارغ : اهعمج . مهاردلا هب عضوت ءاعو وهو قلاوجلا : ةرارغلا .
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 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهيفو

 . «أتوق دمحم لآ قزر لعجا مهللا »

 ةنيدملا مدق ذنم دمحم لآ عبش ام : دوا ا د

A eSهللا ىلص هللا لوسر تيأر دقل  

 . هنطب ألمي "القد دجي ام ىوتلي مويلا لظي ملسو هلآو هيلع :

 : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريرهوبأ ىورو
 ثيدح : يذمرتلا لاقو » ماع ةئامسمخب مهئاينغأ لبق ةنجلا نينمؤملا ءارقف لخدي»

 ةسلاجمو كايا,» : اهنع هللا يضر ةشئاعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لابقو
 , "« ءاينغألا

 ىلا لجرلا رذتعي امك هيلا لجو زع هللا رذتعيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي » : لاقو
 نكلو « يلع كناوهل كنع ايندلا تيوز ام يلالجو يتزعو : لوقيف « ايندلا يف لجرلا
 كاسك وأ كمعطأ نمف . فوفصلا هذه ىلا يدبع اي جرخا . ةماركلا نم كل تددعأ امل

 . 2 كل وهف هديب ذخف . يهجو كلذب ديري

 راعشب ًابحرم : لقف . ًالبقم رقفلا تيأر اذا, : مالسلا هيلع ىسومل ليقو
 : هتبوقع تلجع بنذ ا لقف ًالبقم ىنغلا تيأر اذاو . نيحلاصلا

 . مهردلا يذ نم ًاباسح دشأ نيمهردلا يذ باسح : ءادردلا وبأ لاقو
 . ءاينغألا ىلع يروثلا[نايفس] سلجم يف نومدقتي ءارقفلا ناكو

 نأ ديرت : لاقو . اهلبقي ملف مهرد فالآ ةرشعب , مهدأ نب ميهاربا, ىلا لجر ءاجو
 . لعفأ ال ؟ ! ءارقفلا ناويد نم يمسا وحمت

 )١( رمتلا أدرأ : لقدلا .

 « يب قوحللا تدرأ اذا, » : امه لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع ثيدح نم ( 1781 ) يذمرتلا هجرخأ )0
 ناسح نب حلاص هدنس ينو « هعيقرت ىتح أبو , ,قلختست الو « ءاينغألا ةسلاجمو كاياو . بكارلا دازك ايندلا نم كفكيلف

 . هفعض ىلع اوقفتا كورتم يرضنلا

 . ۹ ۲۷۸ /۹ « ءايحألا حرش » رظنا حصي ال ثيدح )۳(
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 هشيع ناكو مالسإلا ىلا يده نمل ىبوط » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 . « لجو زع هللا هاتآ امب عنقو « ًافافك

 ٠ ةداعإلا نع ينغي ام لاملا مذ باتك يف عمطلاو صرحلا مذو ةعانقلا يف انركذ دقو

 ٠ . ربصلا ةوق دعب الا, كلذ ىلع ردقي الو

 دب ال نكلو « ريقفلا ليضفت ىلع لدي لقنلا رهاظف « ريقفلاو ينغلا نيب ليضفتلا امأو

 صيرحب سيل رباص ريقف يف فالخلاو كشلا روصتي امنا, : لوقنف . ليصفت نم
 ال ذا, . صيرح ينغ عم صيرح ريقف وأ . تاريخلا يف هلام قفني ركاش ينغ ىلا ةفاضإلاب

 ريخلا يف هلام قفنملا ينغلا نأو . كسمملا صيرحلا ينغلا نم لضفأ عناقلا ريقفلا نأ ىفخي

 لضفأ عونقلا ريقفلاف « تاحابملا يف لاملاب ًاعتمتم ناك نإف . صيرحلا ريقفلا نم لضفأ
 . هلم

 ىلا فاضي نأ يغبني « هنيعل داري الو . هريغل داري ام نأ اذه يف ءاطغلا فشكو

 نع ةقئاع انهنوكل لب . اهنيعل ةروذحم تسيل ايندلاو لشق رهظب ب ذآ ۽ هدوفتم

 هللا نع قئاعلا دقف هيف نأل نكلو « هنيعل ًابولطم سيل رقفلاو « ىلاعت هللا ىلا لوصولا
 : هنع لغاشتلا مدعو « ىلاعت

 كلذكو « مالسلا هيلع ناميلسك . ىلاعت هللا نع ىنغلا هلغشي ال ينغ نم مكو

 . امهنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبعو [نافع نب] نامثع

 ‹ هب سنألاو ىلاعت هللا بح نع هفرصو ‹ دوصقملا نع هرقف هلغش ريقف نم مكو

 ءيشلل بحملا ناف « ىلاعت هللا بح هعم عمتجي ال ذا, « ايندلا بح هل لغاشلا امناو

 . رثكأ قارفلا يف هلغش نوكي دق لب « هلاصو يف وأ « هقارف يف ناك ءاوس « هب لوغشم

 لوغشم اهيلع رداقلاو ‹ اهبلطب لوغشم اهنم مورحملاف ‹ نيلفاغلا ةقوشعم ايندلاو

 نأل . دعبأ رطخلا نع ريقفلاف . رثكألا رابتعاب رمألا تذخأ نإو . اهب عتمتلاو اهظفحب

 نييمدآلا عبط كلذ ناك املو . دجت ال نأ ةمصعلا نمو . ءارضلا ةنتف نم دشأ ءارسلا ةنتف

 . هلضف ىلع لدي ام مدقت دقو . رقفلا لضفو ىنغلا مذب عرشلا ءاج . مهنم ليلقلا الإ,

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور ام كلذ نمو

 يف اناك . ريقف نمؤمو . ينغ نمؤم : ةنجلا باب ىلع نانمؤم ىقتلا » : ملسو هلاو هيلع

 لخدأ مث « سبحي نأ ىلاعت هللا ءاش ام ينغلا سبحو « ةنجلا ريقفلا لخدأف , ايندلا
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 تفخ ىتح تسبتحا دقل هللاو ؟ كسبح اذام : يخأ يأ : لاقف ‹ ريقفلا هيقلف « ةنجلا

 ىتح كيلا, تلصو امو . ًاهيرك ًاعيظف ًاسبحم كدعب تسبح : يخأ يأ : لاقف « كيلع

 . 97( ٌءاور هنع تردصل . ضمح ةلكآ اهلك ريعب فلأ هدرو ول ام قرعلا ينم لاس

 « ىلاعت هللا ءاقل تهرك « ايندلا تببحأ اذإف « ديدش بوبحملا قارف نأ : ملعاو
 ناك ًابوبحم قراف نم لکو « هبحت امل كقارفو « ههركت ام ىلع توملاب كمودق نوكيف
 « ىلاعت هللا وهو « كقرافي ال نم بحت نأ يغبئيف « هب هسنأو هل هبح ردقب هقارف يف هاذأ

 . كقرافت يتلا ايندلا بحت الو

 هرقف ىف ريقفلا بادأ ىف لصف

 . رقفلا نم هب هللا هالتبا امل ًاهراك نوكي ال نأ هل يغبني

 يف ةبوقعرقفلا ناك « ىلاعت هللا ىلا وكشي الو ,قلخلا ىلا وكشي ناكو ,لاح لا سكع ىتمو

 : ىلاعت هللا لاق . لمجتلاو ففعتلا رهظي لب « ىوكشلا راهظا, هل يغبني الف « هقح

 . [۲۷۴۳ : ةرقبلا] « فَمَا نم َءايتعأ ُلهاَجلا مُهبَسْحَي»

 . هتسلاجم يف بغري الو « هانغ لجأل ينغل عضاوتي ال نأ ريقفلل يغبنيو

 ناف « هنع لضف ام لذب عنمي الو « هرقف ببسب ةدابعلا نع رتفي ال نأ ًاضيأ هل يغبنيو

 ةقدصلا يأ : هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر رذوبأ ىور . لقملا دهج كلذ

 . ””«رسلا يف ريقف ىلا لقم نم دهج » : لاق ؟ لضفأ

 ءاطعلا لوبق يف هبادآ نايب

 ضرغو « لاملا سفن : رومأ ةثالث هءاج اميف ظحالي نأ يغبني لاؤس ريغب هءاج اذار

 . ذخألا يف هضرغو « يطعملا

 ناك ناف « اهلك تاهبشلا نع ًايلاخ نوكي نأ يغبنيف « لاملا سفن يف امأ [لوألا]

 5 لوهجم هدنس فو * دمحأ هجرخأ )0(

 . فيعض وهو يناهألا ديزي نب ىلع هدنس ينو ۲٠۵ و ۱۷۹ و ۱۷۸ /ه دمحأ هجرخأ (۲)
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 هذخأ نع زرتحيلف ةهبش هيف

 امو « هبانتجا بجي امو « ةهبشلا تاجرد ما او لالحلا باتك و مدقت دقو
 . رد م راتك يف م

 . اصحتسي

 الف « ةيدهلا وهو « ةبحملل ًابلط نوكي نأ اما « ولخي الف « يطعملا ضرغ امأو

 . ةنم اهيف نكي ملو ةوشر نكت مل اذا, اهلوبقب سأب

 يف رظني نأ هيلعف « ةقدصلاو ةاكزلا وهو « باوثلا يطعملا ضرغ نوكي نأ : يناثلا

هبش لحم وهف هيلع هبتشا ناف ؟ ال مأ قحتسم وه له « هسفن تافص
 ناك ناو . ة

 ةيصعمل انراقم ناك نايف « « هنطاب ىلا رظنيلف « هنيدل هيطعي امنا يطعملا ناكف « ةقدص
 يف

 مل « هيلع ةقدصلاب هللا ىلا برقت الو هعبط رفنل « كلذب ملعول يطعملا نا ملعي ءرسلا

 . نكي ملف ملاع هنا هنظل هاطعأ ول |ى هذخأي

 هيلع دري نأ يغبنيف « ةعمسلاو ءايرلاو ةرهشلا يطعملا ضرغ نوكي نأ : ثلاثلا

 هضرغ امأو . دسافلا هدصق ىلع هل ًانيعم نوكي هلبق اذا, هنأل « هذخأي الو « دسافلا هدصق

 ا و ا حسم وأ لا نوما را دعنا يف

 ‹ ذحخألا هل لضفألاف « اهانركذ يتلا تافآلاو ةهبشلا نم ملس دقو « هيلا, ا

لص يبنلا نأ ‹ هنع هللا يضر رمع نع يور
 نم كءاج ام » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ى

 يف هاجرخأ « كسفن هعبتت الف الامو « هذخف « لئاس الو فرشم ريغ تنأو لاملا اذه

 . « نيحيحصلا »

 هلبقيلف « ةلأسم الو فارشا,ريغ نم فورعم هيخأ نم هءاج نم » : رخآ ثيدح يفو

 . هيلا, هللا هقاس قزر وه امنإف « هدري الو

 ةرو رض ريغ نم لاؤسلا ميرحت نايب يف لصف
 لاؤسلا ىف رطضملا رقفلا باداو

نع يهنلا يف ثيداحأ لاؤسلا يف درو دق هنأ : ملعا
 . هيف صيخرتلا يفو . ه

لسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوقكف : صيخرتلا امأ -
 ىلع ءاج ناو قح لئاسلل » : : م
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 لاؤسلا ناكولو . « قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر » : ثيداحألا ضعب يفو : «٩ سرف

 . ةناعار ءاطعإلاو « هناودع ىلع يدتعملا ةناعايزاج امل « ًامارح

 لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ىورف : لاؤسلا نع يهنلا ثيداحأ امأو
 لجو زع هللا ىقلي ىتح مكدحأب ةلأسملا لازت ال » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . نيحيحصلا » يف هاجرخأ « محل ةعزم ههجو يف سيلو

 ديلا » : لاقف ةلأسملا نع ففعتلا ركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : ًاضيأ امهيفو
 . ةلئاسلا ىلفسلاو « ةيطعملا ايلعلا ديلاو . « ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا

 نم » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح يفو
 . هرخآ ىلا « ههجو يف ًاحودك وأ ًاشودخ ةمايقلا موي هتلأسم تءاج « هينغي ام هلو لأس

 . ةريثك ثيداحأ ىنعملا يفو « نسح ثيدح وهو

 ةثالث نع كفني ال هنأل « مارح لصألا يف لاؤسلا : لوقن نأ اذه يف ءاطغلا فشكو
 : رومأ

 . ىوكشلا : اهدحأ

 . هسفن لذي نأ نمؤملل يغبني امو . هسفن لالذا, : يناثلاو
 : ًابلاغ لو ؤسملا ءاذيا ثلاثلاو

 امأ . ةرورضلا نم ةبيرقلا ةمهملا ةجاحلاو ةرورضلا لاح يف لاؤسلا حابي امناو
 يراعلا لاؤسكو « ًاضرم وأ ًاتوم هسفن ىلع هفوخ دنع عئاجلا لاؤسك وهف « رطضملا

 ىذأتي وهف « ءاتشلا يف اهتحت صيمق الو ةبج هل نمك وهف ةمهم ةجاح جاتحملا امأو
 هل زوجي « ةقشمب نكل يشملا ىلع ردقي نم كلذكف « ةرورضلا دح ىلا يهني ال ًايذأت دربلاب
 « مدألا ىلا جاتحم وهو زبخلا دجو نمو . ىلوأ هكرتو « بوكرلل اهب يرتكي ةرجأ لأسي نأ
 . ةلحارلا ىلع رداق وه نم لمحملا لأس اذا, كلذكو « ةهاركلا عم لأسي نأ هلف

 « جاتحم لاؤس لأسي الو « ىلاعت هلل ركشلا رهظي نأ ةلأسملا هذه لثم يف يغبنيو

 دوج دقف كلذ عمو « نابح نبا ريغ هقثوي مل یحی يبأ نب ىلعي هدنس يفو ( 1776 ) دوادوبأو ( ۱۷۳۰ ) دمحأ هجرخأ 0(
 مالكلا يف لوقلا طسب دقف . 7١ . 78 «ددسملا لوقلا ليذ » رظناو . امهريغو يواخسلاو يقارعلا ناظفاحلا هدانسا,
 . هيلع

 ضف



 ىوكشلا دح نع اذهب جرخيف « ينبلاطت سفنلا امناو « هكلمأ امب نغتسم انأ : لوقي لب

 . ىلاعت هلل

 يخسلا وأ « هنيع يف كلذب صقني ال يذلا هقيدص وأ هبيرق وأ هابأ لأسي نأ يغبنيو

 . لذلا نم كلذب جرخيف « مراكملل هلام دعأ يذلا

 ىلا هدر بجيو . ذخألا هل زجي مل « ًءايح هاطعأ امنا, هنأ ملعي نمم ذخأ ناو

 . هبحاص

 ع هرتسي بوثو ء هنکي تيب نم « هيلا, جاتحي ام رادقم الا. لأسي نأ ريقفلل زوجي الو
 هميقي ماعطو

 ناك ناپ « كلذ نم ء ءيش يف 'قونت ريغ نم نامزلا عفدي ام ءايشألا هذه يف يعاريو

 فاح ناو « هتليلو هموي توق نم رثكأ لأسي نأ زجي مل ٠ موي لك هلأسي نم دجي هنأ ملعي

 . كلذ نم رثكأ لاؤسلا هل حيبأ « لاؤسلا نع زجعي نأ فاخ وأ « هيطعي نم دجي ال نأ

 ثيدحلا لزنتي اذه ىلعو « هتنسل هيفكي ام قوف لأسي نأ ةلمجلا يف هل زوجي الو

 وذ امأف « ةنسل دصتقملا درفنملا يفكت اهنإف « ًامهرد نيسمخب ىنغلا ريدقت يف ىورملا

 . الف ةلئاعلا

 نيلئاسلا لاوحأ نايب

 اذهف . ذخأي ال يطعأ ناو « لأسي ال ريقف : ةثالث ءارقفلا : لوقي يفاحلا رشب ناك

 . نييناحورلا نم

 . سدقلا ةريظح لهأ نم كاذف 2 ذخأ يطعأ ناو 2 لأسي ال ريقفو

 . لاؤسلا يف هقدص هتلأسم ةرافكف « لأس جاتحا اذا,ريقفو

 ىلع ريقفلا ردق ىتم هنأ باطخلا لصفو : تلق : هللا همحر نيدلا لامج خيشلا لاق

 « ترظن « ضضم ىلع عفدنی ناك ناف « لأسي نأ هل زجي مل « لاؤس ريغ نم نامزلا عفد

 ناك ناو 2 ةليضف هكرتو حابم لاؤسلاف ‹ فلتلا هنم فاخي الو « لمتحي ال هلثم ناك نا

 )١( هيف قنأتلا : رمألا يف قونتلا .
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 . لأسي نأ هيلع بجو « لمتحي ال هلثم

 . رانلا لخد تام ىتح لأسي ملف عاج نم : هللا همحر ېروثلا نايفس لاق

 وڳ د دک

 : باتكلا نم يناثلا رطشلا

 هتليضفو دهزلا ةقيقح نايب هيفو
 كلذ وحنو هماسقأو هتاجرد ركذو

 نع ةرابع دهزلاو « نيكلاسلا تاماقم نم فيرش ماقم ايندلا يف دهزلا نأ : ملعا
 هيف ابوغرم نوكي نأ هنع بوغرملا طرشو « هنم ريخ وه ام ىلا ءيشلا نع ةبغرلا فارصنا

 مسي مل « هسفن يف ًابولطم الو هيف ًابوغرم سيل ءيش نع بغر نمف « هوجولا نم هجوب
 . ًادهاز ىمسي ال بارتلا كرت نمك « ادهاز

 ءيش لك يف دهز نمو « ايندلا كرت نمب دهازلا مسا صيصختب ةداعلا ترج دقو

 , اهميعنو ةنجلا يف هتبغر عم ايندلا يف دهز نمو « لماكلا دهازلا وهف < ١ ىلاعت هللا ىوس

 . لوألا نود هنكلو . دهاز ًاضيأ وهف

 « ةوقلاو ءاخسلا ليبس ىلع هلذبو « لاملا كرت دهزلا نم سيل هنأ : ملعاو
 ةسافن ىلا ةبسنلاب اهتراقحب ملعلل ايندلا كرتي نأ دهزلا امناو . بولقلا ةلامتساو

 . ةرخآلا

 هذه عيب يف هتبغر تيوق « ىقبي ردلاك ةرخآلاو « بوذي جلثلاك ايندلا نأ فرع نمو

 « ىق ْنَمل ريخ ٌةّرخآلاو ليل ايندا عام ْلُق » : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد دقو . هذهب

 .[ةك لحنلا]4 ي قاب هللا دنع اَمَو فني مكدنع ام : هلوقو [۷۷ : ءاسنلا]

 ةَرْهَز مُهنم اَجاَورأ هب انعم ام ىلا كينيَع َنَدُمَكَآِلَو >: ىلاعت هلوق دهزلا ةليضف نمو

 . : هط]# هيف مُهَنَتمَل ايتذلا ةايَحلا

 هيلع هللا تتش « ايندلا همهو حبصأ نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 ع هل بتك ام الا,ايندلا نم هتأي ملو « هينيع نيب هرقف لعجو « هتعيض هيلع قرفو « هرمأ
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 يف هانغ لعجو « هتعيض هيلع ظفحو ‹ همه هل هللا عمج <« ةرخآلا همهو حبصأ نمو

 3 « ةمغار يهو ايندلا هتتأو 1 هبلق

 اومركأ ًاماوقأ نا, : لاقو « دهزلا لهأ الخ ام ًةارع سانلا رشحي : نسحلا لاقو

 . اهومتنهأ اذا نوكت ام أنهأف « اهونيهأف .بشخلا ىلع مهتبلصف ايندلا

 ريخلا لعجو 3 ايندلا بح هحاتفم لعجو « تيب يف هلك رشلا لعج : ليضفلا لاقو

 : ايندلا يف دهزلا هحاتفم لعجو « تيب يف هلك

 رثكت اهيف ةبغرلاو 3 ندبلاو بلقلا حيري ايندلا يف دهزلا : لوقي فلسلا ضعب ناكو

 نزحلاو مهلا

 هماسقأو دهزلا تاجرد ىف لصف

 : ىمسي اذهو « هسفن دهاجي هنكل ‹ متشم اهل وهو ايندلا يف دهزي نم سانلا نم

 . دهزلا أدبم وهو « دهزتملا

 تفتليو هدهز ىري هنكل « كلذ هسفن فلكي ال ًاعوط اهيف دهزي نأ : ةيناثلا ةجردلا

 امك . هنم ًاردق مظعأ وه امل ردق هل ًائيش كرت دق هنأ ىريو « هسفنب بجعي داكيف « هيلا

 5 ناضقت اضيأ |ذهو « نيمهرد ذخأل ًامهرد كرتي

 كرت هنأ ىري الف « هدهز يف دهزيو « ًاعوط دهزي نأ ايلعلا يهو : ةثلاثلا ةجردلا

 ىري الف ةرهوج ذخأو « ةقرخ كرت نمك نوكيف « ءيشب تسيل ايندلا نأ فرع هنأل « ًائيش

 ىلا ةفاضإلاب ةقرخ نم نسحأ « ةرخآلا ميعن ىلا, ةفاضالاب ايندلا نإف « ةضواعم كلذ

 . دهزلا يف لامكلا وه اذهف « ةرهوج

 « هباب ىلع بلك كلملا باب نع هعنم نم لثم < ايندلا كرت نم لثم نأ : ملعاو

 ًادي هسفنل ىري هارتفأ « كلملا نم برقف . لخدو كلذب هلغشف زبخ نم ةمقل هيلا, ىقلأف

 ؟ هلان دق ام ةلباقم يف هبلك ىلا اهاقلأ ةمقلب كلملا دنع

 بابلا نأ عم ء لوخدلا نم سانلا عنميو « لجو زع هللا باب يف بلك ناطيشلاف

 فيكف « كلملا زع لانيل اهكرت نمف « ةمقلك ايندلاو « عوفرم باجحلاو « حوتفم

 ةفاضإلاب ةنس فلأ رمع ولو اهنم صخش لكل ملس ام ينعأ « اهتبسن نإ مث ؟ اهيا تفتلي
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 ىلا هل ةبسن ال ينافلا نأل ءايندلا كلم ىلا ةفاضإلاب ةمقل نم لقأ ء ةرخآلا ميعن ىلا

 ؟ ةردكم ايندلا تاذلو ةريصق رمعلا ةدمو فيك 3 يقابلا

 : تاجرد ثالث ىلعف « هيف بوغرملا ىلا ةفاضإلاب دهزلا ماسقأ امأو

 8 يمدآلا يدي نيب يتلا لاوهألاو « باسحلاو < باذعلا نم ةاجنلل دهزلا : اهدحأ
 نيفئاخلا دعنز اذهو

 الو < مالآلا نم صلختلل ايندلا يف دهزي ال نأ وهو . ايلعلا يهو : ةثلاثلا ةجردلا

 3 ايندلا كلم ةذلك ¢ ةنجلا تاذل ىلا ةفاضإلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىلا رظنلا ةذل

 . هب بعللاو روفصع ىلع ءاليتسالا ةذل ىلا ةفاضإلاب 3 اهيلع ءاليتسالاو

 نم وه ايف دهزلا ليصفت نايب يف لصف
 ةايحلا تايرو رض

 2 هئاثأو ¢ نكسملاو 2 سبلملاو ¢ معطملا : ءايشأ ةعبس تامهملا تايرورضلاو

 ١ هاجلاو 3 لاملاو 3 حكنملاو

 قفاوي امم عوجلا هب عفدي ام هنم دهازلا ةمه نأ ملعاف  معطملا وهو لوألا امأف
 . ذاذتلالا دصق ريغ نم هندب

 . « نيمعنتملاب اوسيل هللا دابع نار» : ثيدحلا يفو

 دقوي ام . لالهو « لالهو « لاله انب رمي ناك : ةورعل اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 ءيش يأ ىلعف : ةلاخ اي : تلق : لاق . ران ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيب يف
 .. رمتلاو ءاملا : نيدوسألا ىلع : تلاق ؟ نوشيعت متنك

 . ةروهشم ةريثك كلذ يف ثيداحألاو

 E ا ل ريثك ناك دقو

 . جذولافلاو يوشملا محللا هترفس يف لمح امبرو « معطملا نسح يروثلا
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 نادبألا نأ الا, « معنتلا يف ديزي الو « هندب هب حلصي ام دصقي دهازلاف ةلمجلا يفو

 ٠ هرشختلا زمحي ال ام اهنمف « فلتخت

 ناك دقف . دهزلا نم كلذ هجرخي الف « هتوقتب لالحلا دازلا سانلا ضعب رخدي دقو

 . هتوقتيو تبسلا ىلا تبسلا نم لمعي يتبسلا -

 . ةنس نيرشع يف اهقفنأف « ًارانيد نيرشع يئاطلا دواد ثروو

 « ةروعلا رتسيو « دربلاو رحلا عفدي ام ىلع هيف رصتقي دهازلاف « سبلملا : يناثلا

 رثكأ ناكو . ةرهشلا ىلا فشقتلا هجرخي الثل « لمجت عون هيف نوكي نأ سأب الو

 . ةرهش نشخلا سبل راصف « ًانشخ فلسلا سابل

 ء ًادبلم ءاسك اهنع هللا يضر ةشئاع انيلاإ تجرخأ : لاق ةدرب يبأ نع يور دقو

 هاجرخأ . نيذه يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق : تلاقو « ًاظيلغ ارازإو

 . « نيحيحصلا » يف

 . ةعقر

 . تاجرد ثالث هيف دهازللف « نكسملا : ثلائلا

 باحصأك « دجاسملا اياوزب عنقي لب « هسفنا ًاصاخ ًاعضوم بلطي ال نأ : اهالعأ

 . ةفصلا

 امو صخ وأ « فعس نم خوك لثم « هسفنل ًاصاخ ًاعضوم بلطي نأ : اهطسوأو
 . كلذ هبشأ

 دح زواج دقف . فقسلا ولعو ةعسلا بلط ىتمو . ةينبم ةرجح بلطي نأ : اهاندأو

 ىلع ةنبل عضي ملو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت دقو . نكسملا يف دهزلا

 . ةنبل

 تينا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تويب تلخد اذا, تنك : نسحلا لاق

 . فقسلا

 اذه ىف هلعجي ءيش ىف الا, هقفني ءيش لك يف رجؤيل ملسملا نار» : ثيدحلا ينو

 . « بارتلا
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 . رزو الو رجأ الف < ًافافك ناينبلا ناك اذار : هللا همحر يعخنلا ميهاربا, لاقو
 . دهزلا دح زواجي نأ يغبني الف ةرورضلل داري ام لك نا, : ةلمجلا يفو

 لمعتسيو . فزخلا ىلع هيف رصتقي نأ دهازلل يغبنيف . تيبلا ثاثأ : عبارلا
 ددعلا ةرثك ىلا جرخ نمو « اهيف برشيو . ةعصقلا يف لكأيف . هدصاقم يف دحاولا ءانإلا
 . دهزلا نع جرخ « سنجلا ةسافن يف وأ « ةلآلا يف

 نم « ملسم حيحص » يفف . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس ىلا رظنيلو

 ول و هك ل ول او كي 0

 ةياور يفو . ل ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ۰« ملسم حيحص » يف روهشم ثيدحلاو . ردصبلا دري ايم فار ام هللاوف : يراخبلا

 مانن انك « « شبك دلج الإ, شارف اهلو يل امو ةمطاف تجوزت : هنع هللا يضر يلع لاقو

 0 تلا ا 2

 اهب يذلا دهجلا نم ةنفجلا فرح برضتل ”اهتصق ناو

 !رذ ابأ اي: قط نأ رعب تنور رت ها يضر د ىلا ىلع ليو لحالي

 . انعاتم حلاص هيلا, هجون ًاتيب انل نا, : لاقف . ًاثاثأ الو . ًاعاتم كتيب يف ىرأام
 . هيفانعدي ال لزنملا بحاص ناي : لاقف < انه اه تمدام عاتم نم كل دب ال هنا : لاقف

 . ءاسنلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا, ببح : هللا دبع نب لهس لاق

 ةرشع عضبو « ةوسن عبرأ هل ناكو « ةباحصلا دهزأ نم هنع هللا يضر يلع ناكو

 ۱ . ةيرس
 « لامو . لهأ نم « هللا نع كلغش ام لك : لوقي ينارادلا ناميلس وبأ ناكو

 . موؤشم وهف « دلوو

 نيعت « هسفن ىلع فاخو هتوهش هيلع تبلغ نم : لوقن نأ كلذ نع ءاطغلا فشكو
 نيب فالتخا هيف ؟ دبعتلا وأ لضفأ هقح يف حاكنلا لهف « فاخي ال نم امأف , حاكنلا هيلع

 ةيصانلا رعش : مضلاب « ةصقلا (۲)
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لق تتشتي الو « هنيد يف كلذ حدقي الف « ةلئاعلل لالحلا
 ‹ همه حاكنلا عمجي لب « هب

 ىلص هللا لوسر لاح لمحي هيلعو « ةليضفلا يف ةياغ اذهف « هركف دريو « هرصب فكيو

 هللا يضر يلع لاحو « ملسو هلآو هيلع هللا
 ىلا تافتلا الو . امههارجم ىرج نمو « هنع

 . دوصقملل أعبتو ًانمض عقي كلذ نإف « حاكنلاب ذاذتلالا كرتب دهزلا ىري نم لوق

 نأ ىلع لومحم كلذو « ةليمجلا ىلع نودلا ةأرملا راتخي فلسلا ضعب ناك دقو

 فالخب ‹ ريسي اهرمأب مامتهالاو « لقأ اهيلع ةقفنلاو « ليمأ نيدلا ىلا نوكت كلت

 . نكي ملامبرو « ةقفنلا يف ةدايز ديرتو « هلغشتو « بلقلا تتشت اهنإف « ةنسحتسملا

مهدحأ دمعي : رانيد نب كلام لاق دقو
ديرأ : لوقتف يحلا ةجابيد جوزتيف 

 “اطرم 

 عفدي ام ىلع هنم رصتقي دهازلاف « ةشيعملا يف يرو رضوهو : لاملا : سداسلا

 . فافعلا اهب دصقيو ةراجتلاب لغاشتي نم نيحلاصلا يف ناکو« تقولا هب

 . ماق « نيتبح بسكو هتوناح حتف اذا, ةملس نب دامح ناکو

 امنا : لاقو « رانيد ةئامعبرأ فلخو « تيزلا يف رجتي بيسملا نب ديعس ناكو

 . ينيدو يضرع اهب نوصأل اهتكرت

 3 همداخ بلق يف ىتح هاج نم ناسنالل دب الو ,هاجلا : عباسلا
 دهازلا لاغتشاو

 . كلذ رش نم زرحتي نأ يغبنيف « بلقلا يف هاجلا هل دهمي دهزلاب

 فلسلا نم ريثك ناكو « ايندلا نم تسيل ةيرورضلا جئاوحلا نإ ةلمجلا يفو

 . اننيد انيلع دسفي نأ فاخن « هذخأت ال : نولوقيف « لالحلا لاملاب مهل ضرعي

 دهزلا تامالع نايب ىف لصف

 « نشختلا راهظاو ‹ لاملا كرت نإف ‹ كلذك سيلو « دهاز لاملا كرات نأ نظت دق

 ‹ معطملا للقو ء ريدلا مزال دق بهار نم مكف « دهزلاب حدملا بحأ نم ىلع لهس

 نم « هب بهذت : يأ « هنيد طرمت » هلوقو < اهم رزتؤي ناكزخ وأ فوص نم ةيسكأ يهو « طورملا دحاو : ميملا رسكب طرملا )0

 . هفتن اذا, : رعشلا طرم : مهوق
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 . ءايرلا باتك يف هركذ قبس امك « ةدمحملا بح كلذ ىلع هاؤقو

 ظوظح يف دهزلا لمكي ىتح « ًاعيمج هاجلاو لاومألا لوضف يف دهزلا نم دب الو
 . لكشم دهزلا ةفرعم لوأف . سفنلا

 ىلع اذه يف لوعي نأ يغبنيو . دهزلا ءافخا, دهزلا لضفأ : كرابملا نبا لاق دقو
 . :تامالع ثالث

 اسان اليكل ل: ىلاعت لاق ابك « دوقفم لع نزخي الو « دوجومم حرفي ال نأ : ىلوألا

 . لاملا يف دهزلا ةمالع اذهو . [7* : ديدحلا]< مکانآ اب اوځرفت الو مكاف ام ىلع
 . هاجلا يف دهزلا ةمالع هذهو « هحدامو هماذ هدنع ىوتسي نأ : يناثلا

 . ةعاطلا ةوالح هبلق ىلع بلاغلاو « هللاب هسنأ نوكي نأ : ثلاثلا
 لخد اذا, « حدقلا يف ءاوطاو ءاملاك بلقلا يف امهف « ىلاعت هللا ةبحو ايندلا ةبحم امأف

 . ناعمتجي الف « ءاوملا جرح ءاملا

 . هللاب سنألا ىلا : لاق ؟ دهزلا مهب ىضفأ مالا, : مهضعبل ليق

 "”هخسي دهازلاو , "اهتطشام اهبلطي نمو « سورعلاك ايندلا : ذاعم نب ىبحي لاق

 . اهنع ىلاعت هللاب لغتشم فراعلاو . اوث قرخيو « اهرعش فتنيو « اههجو
 : هماكحأو دهزلا ةقيقح نم هركذ اندرأ اماذهف

 . ىلاعت هللا ءاش نار هنايب يف عرشنلف لكوتلاب الا متي ال دهزلا ناك اذاو

 ان عن *

 )١( اهنيزت : انه اهانعمو اهتفرحو طشملا نسحت يتلا : ةطشاملا .

: 
 داوسلا يهو ةمخسلا نم هدوس يأ : ههجو هللا مخس : لاقي
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 فش



 لكوتلاو ديحوتلا باتك
 لكوتلا ةليضف نايب

 : لاقو . ۲۲ : نارمع لآ]4 َنوُمْؤُملا لكَوَتيْلَف هللا ىَلَعَو ل : ىلاعت هللا لاق

 . [۳ : قالطلا]ه ِهْبْسَح وُهَف هللا ْىَلَع لكوني نمو

 هتمأ نم ةنجلا لخدي هنأ ركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ثيدحلا يفو

 الو « نوقرتسي الو « نووتكي ال نيذلا مه » : لاق مث « مهيلع باسح الًافلأ نوعبس

 . « نيحيحصلا » يف هاجرخأ . « نولكوتي مهبر ىلعو « نوريطتي

و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو
 هلآ

 . (« اناطب حورتو اصامخ

 قيفوتلا كلأسأ ينا, مهللا » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد نم ناكو

 . 20( كب نظلا نسحو « كيلع لكوتلا قدصو « لامعألا نم كباحمل

 : تاقبط ديحوتلاو « ديحوتلا ىلع ينتبي لكوتلاو

 هدحو هللا الا هلا, ال ‹ كلوق اهنع مجرتملا ةينادحولاب بلقلا قدصي نأ اهنم

 . ةماعلا داقتعا وهف « ليلد ةفرعم ريغ نم

 ماقم اذهو « دحاولا نع ةرداص اهاريف « ةفلتخملا ءايشألا ىري نأ : ةيناغلا

 . نيبرقملا

 ىلا رظني مل « هللا ىوس لعاف ال نأ هتريصب نع فشكنا اذايناسنإلا ىري نأ : ةثلاثلا

 وه ةقيقحلا يف هنأل « لكوتلا هيلعو ةقثلا هبو ءاجرلا هلو فوخلا هنم نوكي لب « هريغ

خ يف رطملا ىلع دمتعي الف « هل نورخسم لكلاو هناحبسف « هدحو لعافلا
 جور

 كرحتت ال حيرلا نأ ملع « قئاقحلا هل تفشكنا نمو . رومألا قئاقحب لهج كلذ ىلع

 )١( ةريره يبأ نع يذمرتلا ميكحلاو . السرم يعازوألا نع « ةيلحلا » يف ميعنوبأ هجرخأ فيعض .
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 نم تافتلا يهاضي حيرلا ىلا ةاجنلا يف دبعلا تافتلاف . كرحم نم اهل دب الو « اهسفنب
 دغاكلاو ربحلا ركذب لغتشي ذخأف . هنع وفعلاب كلملا هل عقوف « هقنع برضتل ذخأ
 نم هتاجن ىريف . تصلخت ام ملقلا اذه الول : لوقيو < عيقوتلا هب بتك يذلا ملقلاو
 « هسفن يف هل مكح ال ملقلا نأ ملع نمو . لهجلا ةياغ اذهو < ملقلا كرحم نم ال ملقلا
 دي يف ملقلا نم غلبأ قلاخلا ريخست رهق يف تاقولخملا لكو « ملقلا نود بتاكلا ركش
 . ديري امل لاّعفلا بابسألا ببسم ناحبسف « بتاكلا

 كلذ وحنو هدحو هلامعأو لكوتلا لاوحأ نايب ىف لصف

 ضوف يأ « نالف ىلا هرمأ نالف لكو : لاقي , ةلاكولا نم ذوخأم لكوتلا نأ : ملعا

 . هيلع هيف دمتعاو « هيلا, هرمأ

 اذار الا, هريغ ىلع ناسنإلا لكوتي الو « لكوملا ىلع بلقلا دامتعا نع ةرابع لكوتلاف
 لكوتلا هيلع سقف . اذه تفرع اذإف . ةيادهلاو . ةوقلاو « ةقفشلا : ءايشأ هيف دقتعا
 مات هنأ كلذ عم تدقتعاو « هاوس لعاف ال هنأ كسفن يف تبث اذاو . هناحبس هللا ىلع
 ءارو الو < ملع هملع ءارو الو . ةردق هتردق ءارو سيل هنأو ) ةمحرلاو ةردقلاو ملعلا

 تنك ناف « هجوب هريغ ىلا تفتلي ملو . ةلاحم ال هدحو هيلع كبلق لكتا . ةمحر هتمحر

 : نيرمأ دحأ هببسف . كسفن نم ةلاحلا هذه دجت ال

 . لاصخلا هذه دحأب نيقيلا فعض اما,

 . هلوانت هيلع رذعتو « هنم هعبط رفن امبر « ةرذعلاب هيدي نيب هبشف ًالسع لوانتي

 « كلذ نم هعبط رفن « تيب وأ شارف وأ ربق يف تيملا عم تيبي نأ لقاعلا فلك ولو
 نبج كلذو . تادامحلا رئاس نع هعبط رفني الو < لاحلا يف ًادامج ًاتيم هنوك ًانقيتم ناك ناو
 . ًاضرم ريصي ىتح كلذ ىوقي دقو « هنم ناسنإلا ولخي املق فعض عونوهو . بلقلا يف

 . هماكحاو بابلا قلغ عم هدحو تيبلا يف تيبي نأ فاخي ىتح

 ىنعم كل فشكنا اذإف « ًاعيمج نيقيلا ةوقو . بلقلا ةوقب الا, لكوتلا متي ال ًاذإف
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 فعضلاو ةوقلا يف اهل ةلاحلا كلت نأ ملعاف « الكوت ىمست يتلا ةلاحلا تملعو « لكوتلا

 : تاجرد ثالث

 ‹ هتيانعو هتلافكب ةقثلا ىلاعت هللا قح يف هلاح نوكي نأ وهو « هانركذ ام : ىلوألا

 . ليكولاب ةقثلا يف هلاحك

 , همأ عم لفطلا لاحك ىلاعت هللا عم هلاح نوكي نأ « ىوقأ يهو : ةيناثلا ةجردلا

 لوأ ناك رمأ هبان ناو « اهایا الا دمتعي الو « اهاوس ىلا عزفي الو اهريغ فرعي ال هنإف

 هرظنو « هللا ىلا ههلأت ناك نمف . هامأ اي : هناسل ىلا قباس لوأو « هبلق ىلع رطخي رطاخ

 . ًاقح ًالكوتم نوكيف « همأب يبصلا فلكي امك هب فلك < هيلع هدامتعاو « هيلا.

 ال ذا, ‹ هلكوت نع هلكوت يف ينف دق لكوتم اذه نأ « لوألا نيبو اذه نيب قرفلاو

 . هريغل هبلق يف لاجم الو « هيلع لكوتملا ريغ ىلا تفتلي

 تافتلا هل لب « هلكوت نع ًايناف سيلو « بسكلاو فيلكتلاب لكوتم وهف « لوألا امأو

 . هدحو هيلع لكوتملا ةظحالم نع فراص لغش كلذو « هيلا,

 نيب تيملا لثم ىلاعت هللا يدي نيب نوكي نأ « امهنم ىلعأ يهو : ةثلاثلا ةجردلا

 همأ عم يبصلا لاح قرافي اذهو < أتيم هسفن ىري ال هنأ الا, هقرافي ال « لساغلا يدي

 . اهليذب قلعتيو حيصيو « همأ ىلا عزفي

 . ثلاثلا ماقملا اميس الو « دعبي ماودلا نأ الا« قلخلا يف دجوت لاوحألا هذهو

 نيلكوتملا لامعأ نايب يف لصف
 « بلقلاب ريبدتلا كرتو « ندبلاب بسكلا كرت لكوتلا ىنعم نأ سانلا ضعب نظي دق

 كلذ ناف « لاهجلا نظ اذهو , “مضو ىلع محلكو « ةقرخلاك ضرألا ىلع طوقسلاو

 سلا ينام
 ىلا هيعسو دبعلا ةكرح يف لكوتلا ريثأت رهظي امناو « نيلكوتملا ىلع ىنثأ دق عرشلاو

 دوجوم ظفح وأ « بسكلاك دوقفم عفن بلجل نوكي نأ اما, دبعلا يعسو <« هدصاقم

 : يزنعلا ضيمر نب ديشر لاق ضرألا نم هب ىقوي ةيراب وأ بشخ نم محللا هيلع لعجي ءيش لك : مضولا )«

 مضولا رهظ ىلع رازجب الو منغ الو لبا, يعارب سيل
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 « لزن دق ررض ةلازإل وأ . لئاصلا عفدك . لزني مل ررض عفدل اماو « راخدالاك

 . ةعبرألا نونفلا هذه ودعت ال دبعلا تاكرحف . ضرملا نم يوادتلاك

 ىلع عفانملا بلجت اهب يتلا بابسألا : لوقنف . عفانملا بلج يف : لوألا نقلا
 . تاحرد ثالث

 ىلاعت هللا ريدقتب تاببسملا اهب تطبترا يتلا بابسألاك هب عوطقم ببس : اهدحأ
 الف , عئاج تنأو كيدي نيب ماعطلا نوكي نأ : هلاثم « فلتخي ال ًادرطم ًاطابترا هتتيشمو
 ماعطلا ىلا ديلا دمو « يعسلا كرت لكوتلا طرشو « لكوتم انأ : لوقتو هيلا, كدي دمت
 ‹ ءيش يف لكوتلا نم سيلو « ضحم نونج اذهف « هعالتباو هغضم كلذكو « يعس

 ةكرح ماعطلا يف قلخي وأ  ماعطلا لكأ نود ًاعبش كيف هللا قلخي نأ ترظتنا اذا, كنإف

 . هللا ةنس تلهج دقف . كتدعم ىلا هلصويو هغضميل اكلم رخسي وأ « كيلا

 ةجوزلا دلت وأ « رذب ريغ نم ًاتابن ىلاعت هللا قلخي نأ تعمطو « عرزت ملول كلذكو
 لكوتلا لب « لمعلا كرت ماقملا اذه يف لكوتلا سيلو « نونج كلذ لكف « عاقو ريغ نم
 . لاحلاو ملعلاب هيف

 ةوقو . بابسألاو « ديلاو « ماعطلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملعت نأ وهف : ملعلا امأ

 . كيقسيو كمعطي ىذلا هنأو « ةكرحلا

 ديلا ىلع ال « ىلاعت هللا لضف ىلع كدامتعاو كبلق نوكي نأ وهف . لاحلا امأو
 كبلغي نم كيلع هللا طلس امبرو « كتكرح تلطبو . كدي تفج امبر هنأل « ماعطلاو

 . لكوتلا يفاني ال ماعطلا ىلا ديلا دمف « ماعطلا ىلع

 إصحت ال تاببسملا نأ بلاغلا نكل « ةنقيتم تسيل يتلا بابسألا : ةيناثلا ةجردلا
 الا سانلا اهقرطي ال يتلا ىداوبلا ىلا ًارفاسم جرخيو ". راصمألا قرافي نم هلاثم . اهنود

 يهنم هلعفو « ىلاعت هللا ىلع برجملاك اذهف « دازلا نم ًائيش هعم بحصتسي الو « ًاردان

 دوزت رفاس امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف « هب رومأم دازلل هلمحو « هنع

 . ةنيدملا ىلا ًاليلد رجأتساو

 ةقث ريغ نم تاببسملا ىلا اهؤاضفا, مهوتي يتلا بابسألا ةسبالم : ةئلاثلا ةجردلا

 ىتمف « ههوجوو باس كالا ليصفت يف ةقيقدلا تاريبدتلا يف يصقتسي يذلاك « ةرهاظ

 لخد امير هنكل « لكوتلا نع جرخي مل < « عرشلا نع جرخي ال هلعفو ًاحيحص هدصق ناك

 ضرك



 . شيعلا لوضف بلط اذا, صرحلا لهأ يف و

 اورثآ نيذلا نيلاطبلا لعف نم وه امنا ‹ ءيش يف لكوتلا نم سيل بسكتلا كرتو

 . لكوتلاب اوللعتو « ةحارلا

 : هللا ىلع لكوتيو ضرألا يف هبح يقلي يذلا لكوتملا : و

 بسك هلغشي ًالالح ًاتوق دجو نمو « راخدالاب بابسألل ضرعتلا يف ه : يناثلا نفلا

 EA داك اوس... رتل نع ردم اداب اال ‹ همه عمج نع هلثم

 ىلص يبنلا نأ « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 ءرخدي نأ ًالالب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقف : لی ناف

 لب « نوعوجيف رخدي نأ يغبني ناك امف . فيضلاك هدنع اوناك ءارقفلا نأ : باوجلاف

 اوفلاخ نإف « راخدالا مدع اهاضتقم ناك ةَفْصلا لهأ نم هلاثمأو لالب لاح نأ : باوجلا

 . لالحلا راخدالا ىلع ال لاحلا ىوعد يف بذكلا ىلع خيبوتلا ناك

 كرت لكوتلا طرش نم سيل . ررضلل ةعفادلا بابسألا ةرشابم : ثلاثلا نفلا
 وأ ‹ ليسلا ىرجموأ « “ةعبسملا ضرألا يف مونلا زوجي الف ‹ ررضلل ةعفادلا بابسألا

 . هنع يهنم كلذ لكف « بارخلا رادجلا تحت

e Tsلاق . لاقعلاب ريعبلا دشو « بابلا قالغاو «  

 Y2] ءاسنلا] 4 مُهَتحلْسُأ اوذځأيلو ۾ : ىلاعت هللا

 « لكوتأو اهلقعأ هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا لجر ءاجو
 . « لكوتو اهلقعا » : لاق ؟ لكوتأو اهقلطأ وأ

 يضقي ام لكب ًايضار نوكيو « ببسلا ىلع ال ببسملا ىلع هلك كلذ يف لكوتيو

 ىرج اموكشي ذخأ وأ « قرسي مل زرتحا ول هنأ هعاتم قرس اذا, هل ضرع ىتمو . هيلع هللا

 . لكوتلا نع هدعب ناب دقف « هيلع

 نأ ملع هنأ الول : لاقو . حرف ماعطلا هيلا, مدق نإف « بيبطلاك هل ردقلا نأ ملعيلو.

 )١( عابس تاذ ضرأ : ةعبسم ضرأ .
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 امل ينيذؤي ءاذغلا نأ ملع هنأ الول : لاقو . حرف هعنم ناو . همدق ام ينعفني ءاذغلا

 بيبطلا يف ضيرملا هدقتعي ام ىلاعت هللا فطل يف دقتعي ال نم لك نأ : ملعاو

 « قيرطلا هيلع عطق هنأ ءاملعلا ضعب ىلا سانلا ضعب اكش دقف . نيملسملا ىلع ةقفش
 نم رثكأ اذه لعفي نم نيملسملا يف راص فيك كمغ نكي مل ناي : لاقف « هلام ذخأو

 . كلذ وحنو ضيرملا ةاوادمك . ررضلا ةلازا, يف يعسلا : عبارلا نقلا

 : ماسقأ ةثالث ىلا مسقنت ررضلل ةليزملا بابسألا نأ : ملعا

 . عوجلا ررضل ليزملا زبخلاو . شطعلا ررضل ليزملا ءاملاك هب عوطقم ىلا

 . ءيش يف لكوتلا نم هكرت سيل مسقلا اذهف

 وحنو « لهسملا برشو « ةماجحلاو . دصفلاك « ًانونظم نوكي نأ : يناثلا مسقلا
 رمأو ىوادت دق ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناف ‹ لكوتلا ضقاني ال اذهف . كلذ

 يوادتلاب

 نسع يور امك < ًالكوت ماوقأ هنع عنتماو « نيملسملا نم ريثك قلخ ىوادت دقو
 . بيبطلا ينآر :لاقف ؟ًابيبط كل وعدن الأ :هل ليق هنأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ
 . ديرأ امل لاعف ينا, : لاق ؟ كل لاق امف : ليق

 ركب يبأ لاح لمحتو « لضفأ يوادتلا نأ هرصنن يذلاو : هللا همحر فنصملا لاق

 هلجأ برق ملع دق نوكي وأ « ءاودلاب هعافتنا دعب كسمأ مث ىوادت دق هنأ هنع هللا يضر

 . ىلاعت هللا نذاب ةرخسم بابسأ ةيودألا نأ : ملعاو

 نأل ‹« لكوتلا نع جرخيف . يكلاك « ًاموهوم ببسلا نوكي نأ : ثلاثلا مسقلا

 . نووتكي ال مهنأب نيلكوتملا فصو ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا

 اوناك ام ىلع « نو هتكي ال » : هلوق يف روكذملا يكلا ءاملعلا ضعب لمح دقو

 نإف « اوضرمي التل ةيفاعلا نمز يف نوقرتسيو نووتكي اوناك مهنإف « ةيلهاجلا يف هنولعفي
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 نب دعسأ ىوك دقو « ضرملا لوزن دعب ةيقرلا يقري ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 5 هنع هللا يضر ةرارز

 نينأ نوهركي اوناك دقو . لكوتلا نع ةجرخم يهف « ضيرملا ىوكش امأو
 . داوع الب اضرم يهتشأ : لوقي ليضفلا ناكف « ىوكشلا نع مجرتي هنأل « ضيرملا

 اذار : لاق ؟ ةحرابلا تممح لاق . ريخب: لاق؟ تنأ فيك : دمحأ مامالل لجر لاقو

 . هركأ ام ىلا ينجرخت الف « ريخب انأ : كل تلق

 فلسلا ضعب ناك دقو . هرضي ال هناف « هدجي ام بيبطلل ضيرملا فصو اذا. امأف

 هيوقي ذيملتل كلذ فصي نأ روصتيو « َّيِف هللا ةردق فصأ امنا, : لوقيو . كلذ لعفي

 نوكي الو تاهل اركش ةنعتلا تنعي انك كلذ ف « ةمعن كلذ ىريو ءارضلا ىلع

 . ىوكش كلذ

 نالجر كعوي امك كعوأ ينا,» : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ انيور دقو

 . ( مكنم

 . لكوتلا رخآ
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 ىضرلاو سنالاو قوشلاو ةبحملا باتك

 كاردا دعب امف . تاماقملا نم ىوصقلا ةياغلا يه ىلاعت هلل ةبحملا نأ : ملعا
 ‹ سنألاو . قوشلاك . اهعباوت نم عباتو .اهرامث نم ةرمث وهو الا, ماقم ةبحملا
 دهزلاو « ربصلاو . ةبوتلاك . اهتامدقم نم وهو الا, ماقم ةبحملا لبق الو « ىضرلاو

 . اهريغو

 ةبحملا دهاوش نمو . ضرف هلوسرلو هلل بحلا نأ ىلع ةعمجم ةمألا نأ : ملعاو
 ُدَشَأ اوّمآ َنيِذَّلاَو »: ىلاعت هلوقو . [04 : ةدئاملا]4 ُهَتوْبحيَو مُهبحي و : ىلاعت هلوق
 . هيف توافتلا تابثاو « هلل بحلا تابثا ىلع ليلد اذهو ٠٠١[ : ةرقبلا] هلل ابَح

 نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس ًالجر نأ : حيحصلا ثيدحلا يفو
 ةالص ةرثك نم اهل تددعأ ام : هللا لوسر اي : لاق « ؟ اهل تددعأ ام » : لاقف ةعاسلا
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . هلوسرو هللا بحأ ينأ الا, . مايص الو
 مهحرف مالسإلا دعب نوملسملا حرف امف . « تببحأ نم عم تنأو . بحأ نم عم ءرملا »

 . اهب

 له : هل لاقف . هحور ضبقيل مالسلا هيلع ليلخلا ىلا ءاج توملا كلم نأ يورو
 اي : لاقف ؟ هبيبح ءاقل هرکی ًابيبح تيأر له : هيلا, هللا ىحوأف ؟ هليلخ تيمي ًاليلخ تيأر
 . ضبقا توملا كلم

 « ىلاعت هللا ريغ بحأ نمو « هبحأ هبر فرع نم : هللا همحر ىرصبلا نسحلا لاقو
 قلم لؤسرلا بح ااف < هتقوعم نع روو هاه كلف + هلا: ىلإ هبت يح نفل
 ءاملعلا بح كلذكو « ىلاعت هللا بح نع الا, نوكي ال كلذف . ملسو هلآو هيلع هللا
 « بوبحم بوبحملا لعفي ام نا, لب . بوبحم بوبحملا بوبحم نأل « ءايقتألاو

 ةقيقحلا يف بوبحم الو « لصألا بح ىلا عجري كلذ لكو « بوبحم بوبحملا لوسرو
 . هاوس ةبحملل قحتسم الو « ىلاعت هللا الا,رئاصبلا يوذ دنع

 : بابسأ ىلا عجري كلذ حاضياو

 دض هركيو 5 هدوجو ماودو )2 هلامكو « هءاقبو « هسفن بحي ناسنإلا نأ : اهدحأ

 اذهو . اهنع كفني نأ روصتي ال يح لك ةلبج اذهو . ناصقنلاو مدعلاو كالهلا نم كلذ
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 هدوجو نأ ًاعطق فرع « هبر فرع اذا, ناسنالا نإف « لجو زع هلل ةبحملا ةياغ يضتقي

 الول ًاضحم ًامدع ناك نأ دعب هتاذل دجوملا « هل عرتخملا هنأو « هللا نم هلامكو هماودو

للا لضف الول دوجولا دعب صقان وهو « هداجياي هيلع هللا لضف
 كلذلو « ليمكتلاب هيلع ه

 . اهيف دهز « ايندلا فرع نمو « هبحأ هبر فرع نم : ىرصبلا نسحلا لاق

فن ماوق هب يذلا هبر بحي الو « هسفن ناسنإلا بحي نأ روصتي فيكو
 . هس

 ¢ هاساوو هفطالو هيلا, نسحأ نم بحي عبطلاب ناسنإلا نأ ٠ يناثلا ببسلا

هضارغأ عيمج ىلع هناعأو « هئادعأ عمقو هترصنل بدتناو
 هدذلنع بوبحم هنإف « 

 . ةلاحم ال

 . طقف ىلاعتو هناحبس هللا وه هيلا نسحملا نأ ملع ةفرعملا قح ناسنإلا فرع اذاو

 « اًموصخت ال هللا ةّمعن اوُدُعَت ناو $: ىلاعت لاق امك « رصح هب طيحي ال هناسحا, عاونأو

 . [1۸ : لحنلاو "4 : ميهاربا]

 سانلا نم ناسخالا نأ نيبن انكلو ‹ ركشلا باتك يف كلذ نم فرط ىلا انرشأ دقو

 . ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف نسحملا نأو « زاجملاب الا روصتم ريغ

 اهيف كنكمو « كلمي امو هنئازخ عيمجب كيلع معنأ ًاصخش نأ ضرفن انأ كلذ نايب

 هناسحا, مت امنا, هنإف « طلغ وهو « هنم ناسحالا اذه نأ نظت كناإف « تئش فيك فرصتتل

املا فرص ىلع هل ةثعابلا هتيعادبو « لاملا ىلع هتردقبو « هلامب
 معنأ يذلا نمف . ل

 ¢ كيلا, ههجو فرصو 3 هيلا كببح يذلا نمو ؟ هتيعادو هتدارا, قلخو هلام قلخو هقلخب

 هنأكف « كاطعأ ام كلذ الولو < كيلا, ناسحإلا يف هايندو هنيد حالص نأ هسفن يف ىقلأو

 ‹ كل هرخسو هرطضا يذلا وه نسحملاف . هتفلاخم عيطتسي ال ميلستلا يف ًاروهقم راص

 ناف ‹ ريمألا هيلع اهعلخ ةعلخ ناسنإلا ىلا ملسي نأ هرمأ ريمأ نزاخ ىرجم راج وهف

 ريمألا هالخ ولو « هتعاط ىلا رطضم هنأل « ريمألا ةعلخ ميلستب ًانسحم ىري ال نزاخلا

هلام نم ةبح لذبي مل « هسفنو هللا هالخ ول نسحم لك كلذكو . كلذ ملس امل هسفنو
 

 يغبنيف . هلذبيف كلذ لذب يف هظح نأ هسفن يف يقليو « يعاودلا هيلع هللا طلسي ئتح

 . لاحم هريغ نم ناسحإلا ذا, « هللا الا بحي ال نأ فراعلل

 ‹ عابطلا يف بوبح هناسحإ كيلا, لصي مل ناو هسفن ىف نسحملا نأ :ثلاثلا ببسلا

 يف وهو مهب فطلتم « سانلاب قيفر دباع لداع ملاع هنأ كولملا نم كلم نع كغلب اذا, هنإف

 افرك



 هنا, ثيح نم نسحملا بح اذهف . هيلا, ًاريثك اليم كسفن يف دجتو « هبحت كناف , ديعب رطق
 نأ يضتقي لب « ىلاعت هللا بح يضتقي ام اذهو . كيلارًانسحم نوكي نأ نع ًالضف « نسحم
 « ةفاك لكلا ىلا نسحملا وه هناحبس هناف . ببسب هنم قلعتي نأ ثيحب الا, . هريغ بحي ال

 كلذ ريغ ىلا . مههيفرتو مهتارو رض نم يه يتلا بابسألاو ءاضعألاب مهليمكتو مهداجياي
 :ميهاربا ] «اهوّصحت ال هللا ةَمْعن اوُُدُعَت ناو » : ىلاعت لاق امك . ىصحت ال يتلا معنلا نم

 تانسح نم ةنسح نسحملا كلذو ؟ انسحم هريغ نوكي فيكف . [ ۱۸ : لحنلاو ٤
 . ىلاعت هللا الا, بحي مل اذه فرع نمف « هتردق

 تافصلا نع ًاهزنتم ناك وأ ةردقلاب وأ « ملعلاب ًافصتم ناك نم لك : لوقن كلذكو
 . ًاعبط بولقلا مهبحت نيذلا نيقيدّصلا تافصف . ةبحملا هل بجوي كلذ نإف « ةليذرلا
 ىلع مهتردق ىلاو <« هئايبنأ عئارشو هلسرو هبتكو هتكئالمو ىلاعت هللاب مهملع ىلا عجرت

 ءايبنألا بحت تافصلا هذه لثملو . ثئابخلاو لئاذرلا نع مههيزنت ىلاو مهسوفن حالصإإ
 اهتدجو « ىلاعت هللا تافص ىلا تافصلا هذه تبسن اذإو . مالسلاو ةالصلا مهيلع
 . ىلاعتو هناحبس هتافص ىلا ةبسنلاب ةلحمضم

 ىتح « لكلاب طيحي يذلا ىلاعت هللا ملع نم نيرخآلاو نيلوألا ملع نإف 2 ملعلا امأ

 : لاقف مهلك قلخلا بطاخ دقو . ضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال

 . 4e] : : ءارسالا ]4 ًاليلق الإ معلا نم ميوا امو $

 قلخ ليصفت يف هتمكحو هملعب اوطيحي نأ ىلع« ضرألاو تاومسلا لهأ عمتجا ولو

 امب الإ هملع نم ءيشب نوطيحي الو « كلذ رشع رشع ىلع اوعلطي مل . ةضوعب وأ « ةلمن
 هناحبس هللا ملع لضفف . هوملع هميلعتب . مهلك قلخلا هملع يذلا ريسيلا ردقلاو « ءاش

 . اهل ةياهن ال هتامولعم ذا, « ةياهنلا نع جراخ مهلك قئالخلا ملع ىلع

 ةردق ىلا مهلك قلخلا ةردق تبسن اذإف « لامك ةفص ًاضيأ يهف « ةردقلا ةفص امأو

 مهعمجأو « ًاشطب مهاوقأو ؛ ًاكلم مهعسوأو « ةوق صاخشألا مظعأ تدجو « ىلاعت هللا

 » هسفن تافص ضعب ىلع ردقي نأ هتردق ةياغ « هريغ ةسايسو هسفن ةسايس ىلع ةردقلل

 الو ارض هسفنل كلمي ال كلذ عم وهو ‹« رومألا ضعب يف سنإلا ناحتما ضعب ىلعو

 الو « ىمعلا نم هنيع ظفح ىلع ردقي ال لب « ًاروشن الو ةايح الو أتوم كلمي الو « ًاعفن
 ردقي الو . ضرملا نم هندب الو < ممصلا نم هناذآ الو ‹ سرخلا نم هناسل ظفح ىلع
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 نم هتردق تسيلف « هريغو هسفن نم هيلع رداق وه امو . تاقولخملا تارذ نم ةرذ ىلع

 ةضوعب طلس ولو . كلذ نم هل نكمملاو هبابسأ قلاخو هتردق قلاخو هقلاخ هللا لب « هسفن

 . هالوم نيكمتب الا ةردق دبعلل سيلف ‹ هتكلهأل صخش ىوقأو كلم مظعأ ىلع

 « ضرألا يف هل انكم اأ : نينرقلا يذ ضرألا كولم مظعأ قح يف ىلاعت هللا لاق

 قلخلا يصاونف « ىلاعت هللا نيكمتب الإ هناطلسو هكلم عيمج نكي ملف ۸٤[ : فهكلا]

 قلخ ناو « ةرذ هناطلسو هكلم نم صقني مل مهكلهأ نا « هتردقو هتضبق يف مهعيمج

 ءايربكلاو ءاهبلاو ةمظعلاو لامكلا هلف « وه الارداق الف « , هقلخب أبعي مل ةرم فلأ مهلاثمأ

 قحتسي الف « هملعو هتمظعو هتردق لامكل ًارداق بحت نأ ٌروُصَن ناف . ءاليتسالاو رهقلاو

 دن ال يذلا دحاولا وهف « هناحبس هل الإ هيزنتلاو سيدقتلا لامك روصتي الو « هاوس كلذ

 رداقلا « هل ةجاح ال يذلا ينغلا ء هل عزانم ال يذلا دمصلا هل دض ال يذلا درفلا « هل
 ملاعلا « هئاضقل بقعم الو , همكحل دار ال « ديري ام مكحيو « ءاشي ام لعفي يذلا

 . ءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال يذلا

 ةبحملا لامكل قحتسملا وهو « هتفرعم نع زجعلاب فارتعالا نيفراعلا ةفرعم لامكو
 . ًالصأ هيف مهاسي ال ًاقاقحتسا

 هناحبس هللا ةفرعم اهالعأو تاذللا لجأ نأ نايب ىف لصف

 رثؤي نأ روصتي ال هنأو ميركلا ههجو ىلا رظنلاو
 ةذللا هذه مرح نم الا ىرحخأ ةذل كلذ ىلع

 , زئارغلاو ىوقلا نم ةلمجل عماج ناسنإلاو « تاكاردالل ةعبات تاذللا نأ : ملعا

 اهاضتقم وهو  رومألا نم رمأل لب 3 اثبع زئارغلا هذه قلخت ملو 2 ةذل ةزيرغ ةوق لكلو

 رصبلا ةذلو < ماوقلا هب يذلا ءاذغلا ليصحتل تقلخ ماعطلا ةوهش ةزيرغف « عبطلاب

 ةريصبلا ىمستو . لقعلا ىمست دقو . يهلإلا رونلا ىمست د ةزيرغ بلقلا يف كلذكو

 رومألا قئاقح اهب ملعيل تقلخ ةزيرغلا هذهو 3 نيقيلاو ناميإلا رون ىمستو « « ةنطابلا

 . اهتذل كاذو , ةفرعملاو ملعلا اهعبط ىضتقمف « اهعبطب اهلك
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 بسني نم نأو « هب حرفي سيسخ ءيش يف ولو « ةفرعملاو ملعلا نأ ىفخي سيلو
 نم هرعشتسي امو « ملعلا ةذل طرفل كلذ لكو .هب متغي سيسخ ءيش يفولو لهجلا ىلا
 هعبطب ناسنإلا حاتري كلذلو . لامكلا ىهتنمو تافصلا نسحأ نم ملعلا ناف . هتاذ لامك
 ملعلا ةذلك ةطايخلاو ةثارحلاب ملعلا ةذل سيل مث . ملعلا ةرازغو < ءاكذلاب هيلع ينثأ اذا
 ىلاعت هللاب ملعلا ةذلك .وحنلاو رعشلاب ملعلا ةذل الو < قلخلا رمأ ريبدتو كلملا ةسايسب
 ملعلا فرشو « ملعلا فرش ردقب ملعلا ةذل لب . ضرألاو تاومسلا توكلمو هتكئالمو

 فرش بسحب اهفرشو . اهفرشأ فراعملا ذلأ نأ نابتسا اذهبف . مولعملا فرش ردقب
 هب ملعلاف < مظعألاو فرشألاو لمكألاو لجألا وه ام تامولعملا يف ناك نإف . مولعملا
 ْ . اهفرشأو ةلاحم ال مولعلا ذلأ

 قلاخ نم مظعأو لمكأو فرشأو ىلعأو لجأ ءيش دوجولا يف له « يرعش تيلو
 نأ روصتي لهو ! ؟ اهبترمو اهربدمو اهديعمو اهيدبمو اهنيزمو . اهلمكمو اهلك ءايشألا
 ةينابرلا ةرضحلا نم مظعأ لالجلاو ءاهبلاو لامجلاو لامكلاو كلملا يف ةرضح نوكي

 ! ؟ نيفصاولا فصو اهرومأ بئاجعو اهلامكو اهلالجب طيحي ال يتلا
 ساوحلاب ةكردملا تاذللا عيمج نم ىوقأ ةفرعملا ةذل نأ فرعت نأ يغبنيف

 ريخ ولف . ةرهاظلا تاذللا نم لامكلا يوذ ىلع بلغأ ةنطابلا يناعملا نإف . سمخلا
 . ءادعألا رهقو . ةسايرلا ةذل نيبو . جنيزوللاو نيمسلا جاجدلا لكأ ةذل نيب لجرلا
 ةيميهبلا ةوهشلا ديدش بلقلا تيم ةمهلا سيسخ ريخملا ناك ناف . ءاليتسالا ةجرد لينو
 , ةسايرلا راتخي هنإف . لقعلا لماك . ةمهلا يلع ناك ناو . ءاولحلاو محللا راتخا

 . ًامايأ توقلا ةرورض ىلع ربصلاو عوجلا هيلع نوهيو
 ةذل نأ امكو « ةبيطلا تاموعطملا نم هدنع ذلأ هنأ ىلع ليلد ةسايرلل هرايتخاف

 هناحبس هللا ةفرعم ةذلف « ةمهلا صقانلا ناصقن زواج نم ىلع تاذللا بلغأ ةسايرلا
 ىلع ةبلاغلا تاذللا ىلعأ يه يتلا ةسايرلا نم ذلأ ةيهلإلا رومألا رارسأ ىلا رظنلاو ىلاعتو
 درفتلاو لتبتلا رثؤي ةلاحم ال هنإف « ًاعيمج نيتذللا قاذ نم الا هفرعي ال اذهو « قلخلا
 هملعل « قلخلا رقتحيو « ةسايرلا كرتيو « ةفرعملا راحب يف سمغنيو . ركذلاو ركفلاو
 . توملاب ًاعوطقم « ردكلاب ًابوشم كلذ نوكو « هتساير هيلع نم ءانفو هتساير ءاتفب
 اهنإف « هتكلمم ماظنو < هلاعفأو هتافص ةعلاطمو « ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم هدنع مظعتو
 لازي الف . مهنع قيضت ال . اهيلع نيدراوتملل ةعستم « تاردكملاو تامحازملا نع ةيلاخ
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 نم فطقيو « اهضاير يف عتري « ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج يف اهتعلاطمب فراعلا

 اهعطقي ال . ةيدمرس ةيدبأ يه ذا, « اهعاطقنا نم نمآ وهو « اهضايح نم عركيو « اهراث

 ريغي توملا امناو « حورلا اهلح ذا « ىلاعت هللا ةفرعم لحم مدهي ال توملا نأل « تولا

 . الف اهمدعي نأ امأ « اهاوحأ

 تحت مهتاجرد توافت لخدي ال « نوتوافتم ىلاعت هللا دنع تاجرد نوفراعلاو

 ردقلا اذهف . ىودجلا ةليلق اهيف ةياكحلاو « قوذلاب الإ كردت ال رومألا هذهو « رصحلا

 ناميلس وبأ لاق اذهلو « اهقوف ةذل ال هنأو « ءايشألا ذلأ ىلاعت هللا ةفرعم نأ ىلع كهبني

 ءاجر الو رانلا فوخ لجو زع هللا نع مهلغشي سيل ًادابع هلل نإ : هللا همحر ينارادلا

 ! ؟ ىلاعت هللا نع ايندلا مهلغشت فيكف « ةنجلا

 . تكسف ؟ ةدابعلا ىلع كجاهأ ءيش يأ : هل تلق : فورعم باحصأ ضعب لاقو

 ءيش يأو : لاقو . ربقلا ركذ : تلق ؟ توملا ءيش يأو : لاقف ؟ توملا ركذ : تلقف

 هلك اذه اكلم نإ ؟ اذه ءيش ىأو : لاقف ؟ ةنحلا ءاجرو رانلا فوخ : تلق ؟ ربقلا

 . كلذ عيمج كافك ةفرعم هنيبو كنيب تناك ناو « كلذ عيمج كاسنأ هتببحأ نا « هديب

 لعف ام : هل تلقف « يمانم يف ثراحلا نب رشب تيأر : حتفلا نب دمحأ لاقو

 نا, . بجحلا هنيبو اننيب تلاح « تاهيه : لاق مث هسأر كرحف ؟ يخركلا فورعم

 هللا هعفرف <  هيلإًاقوش هدبع امناو « هران نم ًافوخ الو هتنج ىلا ًاقوش هللا دبعي مل ًافو رعم

 . هنيبو هنيب بجحلا عفرو « ىلعألا قيفرلا ىلا

 ىلا تفتلي الو « اهب ًاقرغتسم هبلق راص « صخشل ىلاعت هللا ةبحم تلصح ىتمف
 : مهضعب لاق . ميعن هقوف سيل يذلا ميعنلا غلب دق هنإف « ران نم فاخي الو « ةنج

 هتنج نم بيطأ هلصوو هران نم مظعأ هرجهو

 برشلاو لكألا ةذل ىلع ةلضفم اهنأو . ىلاعت هللا ةفرعم يف بلقلا ةذل اذهب دارأ امناو

 . طقف ىلاعت هللا ءاقل يف هتذلف بلقلا امأو « ساوحلا عتمت ندعم ةنجلا نإف « حاكنلاو

 ةنس تضتقا دقو « ايندلا يف ةفرعملا ىلع ديزت ةرخآلا يف رظنلا ةذل نأ : ملعاو

 بلغي امو « تاوهشلا ىضتقمو « ندبلا ضراوعب ةبوجحم تمادام سفنلا نأ ىلاعت هللا

 اهنع باجح ةايحلا هذه لب ‹ ةدهاشملا ىلا يهتنت ال « ةيرشبلا تافصلا نم اهيلع

 . راصبإلا ةيؤر نع نافجألا باجحك « ةرورضلاب
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 سفنلا تيقب « توملاب باجحلا عفترا اذإف . لوطي اباجح هنوك ببس يف لوقلاو
 مهل ىلجت . رادكألا نع اوفص دقو ةنجلا ةنجلا لهأ لخدأ اذإف « ايندلاب ثولت عون اهيفو
 . ايندلا يف مهتفرعم ردق ىلع ىلاعتو هناحبس قحلا

 يف دحأل فنأتسي امو . ةرخآلا يف هاري ال < ايندلا يف ىلاعت هللا فرعي ال نم لكف
 ام ىلع الا ءرملا تومي الو « عرزام الادحأ دصحي الو « ايندلا يف هبحصي ملام ةرخآلا
 ةدهاشم بلقني هنأ الإ . هنيعب هب معنتي يذلا وه ةفرعملا نم هبحص امف « هيلع شاع
 يهل ةّريخآلا َراَّدلا ناو » . ةرخآلا شيع شيعلاو . ةذللا فعاضتف « ءاطغلا فشكب
 . [14 : توبكنعلا]4 ناويَحلا

 هرمع لاط نم سانلا ريخ » : ثيدحلا يف ءاج اذهلو < ةفرعملا ردقب ةرخآلا شيعو
 ةموادمب ليوطلا رمعلا يف عستتو رثكتو لمكت امنا, ةفرعملا نأل كلذو « هلمع نسحو
 درجتلاو « ايندلا قئالع نع عاطقنالاو . ةدهاجملا ىلع ةبظاوملاو . ركذلاو ركفلا
 ةيؤرلا ىنعمو . ةفرعملا ةذل ىنعمو « ةبحملا ىنعم انركذ امب تفرع دقف . بلطلل
 . لامكلا لهأ دنع تاذللا رئاس نم ذلأ اهنوك ىنعمو « اهتذلو

 بحلا ىف سانلا توافتو ىلاعت هللا بحل ةيوقملا بابسألا نايب يف لصف

 ىلاعت هللا ةفرعم نع قلخلا ماهفأ روصق يف ببسلا نايبو

 نإف . ىلاعت هلل ًابح مهاوقأ ةرخآلا يف ًالاح مهنسحأو سانلا دعسأ نأ : ملعاو
 اذإ بحملا ميعن مظعأ امو . هئاقل ةداعس كردو . ىلاعت هللا ىلع مودقلا اهانعم ةرخآلا
 الا , ردكم الو صغنم ريغ نم هتدهاشم نم نكمتو « هقوش لوط دعب هبوبحم ىلع مدق
 . ةذللا تدادزا بحلا دادزا املكف « ةبحملا ردق ىلع ميعنلا اذه نأ

 بحلا ةوق امأو « ةفرعملا لصأ نع كفني ال هنأل « نمؤم نع كفني ال بحلا لصأو
 : نيئيشب كلذ لصحي امناو . نورثكألا هنع كفني كلذف « هؤاليتساو

 بابسأ دحأف . بلقلا نم هللا ريغ بح جارخاو « ايندلا قئالع عطق : امهدحأ

 ايندلاو « هللاب هسنأ صقني ايندلاب بلقلا سنأي ام ردقبو « ايندلا بح ةوق « هبح فعض
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 ‹ ربصلا ةمزالمو . دهزلا قيرط كولس بلقلا نع ايندلا عطق ليبسو « ناترض ةرخآلاو

 ركشلاو ربصلاو ةبوتلاك تاماقملا نم هانركذ امو « ءاخرلاو فوخلا مامزب امهيلا دايقنالاو

 ١ . كلذ ريغو فوخلاو دهزلاو

 اهتعبت ةفرعملا تلصح اذإف . ىلاعت هللا ةفرعم : ةبحملا ةوقل يناثلا ببسلا

 ركفلا الإ بلقلا نم ايندلا لغاوش عاطقنا دعب ةفرعملا هذه ىلا لصوي الو « ةبحملا

 : هناحبس هلاعفأب اهيلع لالدتسالاو « بلطلا يف ريمشتلاو « مئادلا ركذلاو < يفاصلا

 . تاومسلا توكلمو ةكئالملا ىلا ةفاضإلاب « اهيلع امو ضرألا هلاعفأ لقأو

 رظناف « ةرم نيتسو ًافينو ةئام ضرألا لثم اهمجح رغص نم ىري ام ىلع سمشلاو

 يذلا اهكلف ىلا ةفاضإلاب سمشلا رغص ىلا رظنا مث « اهيلإ ةفاضإلاب ضرألا رغص ىلا

 نم اهقوف ام ىلا ةبسنلاب ةريغص ةعبارلا ءامسلاو 2"ةعبارلا ءامسلا يف يهو هيف ةزوكرم يه

 شرعلا يف يسركلاو < ةالف يف ةاقلم ةقلحك يسركلا يف عبسلا تاومسلا مث « تاومسلا

 . كلذك
 رئاس ىلاو « ضرألا نم ءزج وه ىذلا بارتلا نم قولخملا يمدآلا ىلا رظنا مث

 تاناويحلا نم هفرعت ام رغصأو « ضرألا ىلا ةفاضإلاب هرغص ىلاو « تاناويحلا

 وه يذلا ليفلا لكش ىلع لجو زع هللا هقلخ فيك « رضاح لقعب هيف رظناف « ضوعبلا

 هنطاب يف قلخو « هرصبو هعمس قش فيك رظناو « نيحانجلا هدازو < تاناويحلا مظعأ

 ةعفادلاو ةبذاجلا ىوقلا نم « هلاوحأ رئاس ىف هربدو « هتالآو ءاذغلا ءاضعأ نم

 صمي ًاددحم ًاموطرخ هل لعجو « بلّط اذإ ريطي ,ناربطلا هل قلخ فيك رظناو , ةمضاهلاو

 ش ١ مدلا هب

 اهتعاطو « راذقألا نع اهزارتحاو « راونألا نم راهزألا اهلوانت يف لحنلا ىلا رظناو

 لكشلا اهرايتخا ىلاو « ارذقتسم لك“ دقو هيلع درو ام لك لتقي هنا ىتح « اهريبك ىلا

 يف هتيصاخل ًاسدسم لب « ًاسمخم الو « ًاريدتسم الو « ًاعبرم ًاتيب ينبت الف « سدسملا

 عبرملا نإف . هنم برقي امو ريدتسملا اهاوحأو لاكشألا عسوأ نإف « سدسملا لكشلا

 نإف ٠ ةعئاض جرف تويبلا جراخ تيقبل ةريدتسم اهانب ول مث « ةعئاض اياوزلا هنم جرخت

 اياوزلا تاوذ لاكشألا يف لكش الف < ةصارتم عمتجت مل تعمج اذإ ةريدتسملا لاكشألا

لص يبنلا ىلا هتبسن حصت ربخ اذه يف تبثي مل )0(
نالا داهتجالا نم برض وه امناو ٠ ملسو هيلع هللا ى

 ضحي يذلا يناس

 . أطخ وأ باوص نم اهبجومب اهيلع مكحيو « ةقيقدلا ةيملعلا سيياقملل
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 3 هفعضو همجح رغص ىلع كلذ ىلاعت هللا همهلأ فيك رظناف . سدسملا ىلا ةجرف

 دادزت ههابشأو اذه ىف رظنلاف « تاناويحلا تارقحم نم ةريسيلا ةعمللا هذهب ربتعاف
 . ةبحملا دادزتف « هب ةفرعملا

 . بحلا ىف سانلا توافت يف ببسلا امأو

 « ةفرعملا توافتل نوتوافتي مهنكل « بحلا لصأ يف نوكرتشم سانلا نأ ملعاف
EEREتعرق يتلا ءامسألاو تافصلا الا ىلاعت هللا  

 دادزتف « هلقع رهبي ام ىري ىتح ىلاعت هللا عنص ليصفت علاطي ريصبلا ملاعلاو  مهعامسأ

 هللا عنص بئاجع ةفرعم يه يتلا ةفرعملا هذه رجتو « هل أبح دادزيف . هبلق يف هللا ةمظع

 . هل لحاس ال رحب ىلا ىلاعت

 عنص نم لك نأ ملعاف < « ىلاعت هللا ةفرعم نع قلخلا ماهفأ روصق يف ببسلا امأو

 ا ا

 ىلاعتو هناحبس هللا دوجوف . سمخلا ساوحلا نم يشب كردت ال تافصلا هذه تناك ناو

 ردمو E رئاسو هملعو هتردقو
 انماسجأو انسفنأ انيلع دهاش لوأ لب « رحبو ربو بكوكو ءامسو ضرأو ناويحو تابنو
 . انتانكسو انتاكرح يف انراوطأ عيمجو « انبولق ريغتو « انلاوحأ بلقتو

 اهفرصمو اهربدمو اهقلاخ دوجوب ةدهاش ةلدأو . ةقطان دهاوش ملاعلا يف ام عيمجو
 ةرذ لك ذا « هلالجو هتمظعو هتمكحو هفطلو هتايحو هتردقو هملع ىلع ةلادو . اهكرحمو

 انلوقع نكل « اهل دجوم ىلا جاتحت اهناو . اهسفنب اهدوجو سيل هناي : اهلاح ناسلب يدانت

 هرصب فعضل هنإف «راهنلا ىلا ةبسنلاب شافخلاك « ةيهلإلا ةرضحلا كاردا ىلا ةبسنلاب
 هروهظ ةدشل لب « هئافخل راهنلاب هراصبا مدع سيلو « راهنلاب رصبي الو ليللاب رصبي
 ‹ ةيهلإلا ةرضحلا كاردا نع ةفيعض انلوقع كلذكف . شافخلا نيعأ فعضو هترانتساو

 ببسلا وه اذهف « راصبألاو رئاصبلا نع هب ىفتخاو « هرون قارشاب بجتحا نم ناحبسف
 تاكردملا نأ ًاضيأ كلذ ىلا مضناو « ىلاعتو هناحبس هللا ةفرعم نع ماهفألا روصق يف
 مث « هدنع لقعلا روضح لبق ابصلا لاح يف ناسنإلا اهكردي امنا « ىلاعت هلل ةدهاشلا
 هتاكردمب سنأ دقو « هب لوغشم « مهلا قرغتسموهو « ًاليلق ًاليلق لقعلا ةزيرغ هيف ودبت

 . سنألا لوطب هبلق نع اهعقو طقسف . اهفلأو
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 ًابيجع ىلاعت هللا لاعفأ نم ًالعف وأ « ًاتابن وأ « ًابيرغ ًاناويح ةأجف ىأر اذا كلذكو

 ىري وهو ! هللا ناحبس ! هللا ناحبس : لاقف « بجعتلاب هناسل قلطنا « ةداعلل ًاقراخ

 دهاوش اهلكو . ةفولأملا تاناويحلا عيمجو < هئاضعأ عيمجو « هسفن راهنلا لوط

 . اهب سنألا لوطل اهتداهشب سحي الف . ةعطاق

 ءامسلا ىلا هرصب دتماف « هنيع ةواشغ تعشقن تعشقنا مث « ًالقاع غلب ىمعأ نأ ضرف ولو

 ‹ رهبني نأ هلقع ىلع فيخل « ةدحاو ةعفد ناويحلاو < تابنلاو . راجشألاو ,. ضرألاو

 بابسألا نم هلاثمأو اذهف . اهقلاخل اهتداهشو « بئاجعلا هذه ةدهاشم نم هبجعت مظعل

 رونب ةءاضتسالا ليبس يف قلغ )ا ىلع دس يذلا وهو « تاوهشلا يف كامهنالا عم

 . مكحأو ملعأ هللاو « ةعساولا اهراحب يف ةحابسلاو « ةفرعملا

 ىلاعت هللا ىلا قوشلا ىنعم نايب يف لصف

 نم نإف « اهرامث نم ةرمث قوشلا نأو « ةلدألاب اهتابثاو ةبحملا يف مالكلا مدقت دق

 . هيلا قاتشا ائيش بحأ

 . هجو نم كردي ملو هجو نم كردأ ءيشل الإ روصتي ال قوشلا نأ : ملعاو

 كلذ نوكي امناو « ةيؤرلاب كاردإلا لامكو « هيلا قاتشي الف . ًالصأ كردي ال امامأف

 . ةرخآلا يف

 , اهضعب دابعلا نم دبع لكل فشكي امناو « اهل ةياهن ال ةيهلإلا رومألا نأ : ملعاو

 نأ ملعيو « ىلاعت هلل ةمولعم اهنوكو , اهدوجو ملعي فراعلاو . اهل ةياهن ال رومأ ىقبيو

 لصحي نأ ىلا اقوشتم دبعلا لازي الف . رضح امم رثكأ تامولعملا نم هملع نع باغ ام

 ةيؤر ىمسي يذلا ىنعملاب ةرخآلا رادلا يف لوألا قوشلا يهتنيو « ةفرعملا لصأ هل

 . ايندلا يف قاتشملا بلق نكسي نأ روصتي الو « ةدهاشمو

 ًادحأ تيطعأ تنك نإ ! بر اي : ًاموي لاقف « نيقاتشملا نم مهدأ نب میهاربإ ناكو

 هتيأرف : لاق . قلقلا يب رضأ دقف « ينطعأف كئاقل لبق هبلق هب نكسي ام كل نيبحملا نم

 ام كيطعأ نأ ينلأست ! ؟ ينم تييحتسا امأ ! ميهاربا اي : لاقف « مونلا يف لجو زع

 : براي : تلقف ؟ هبيبح ءاقل لبق قاتشملا بلق نكسي لهو « يئاقل لبق كبلق هب نكسي

 وه امم كلذ ريغ امأو . ةرخآلا يف نكسي قوشلا اذهف « لوقأ ام ردأ ملف كبح يف تُ
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 الو , هل رهظ ام ةذلب لوغشم وهف « هب طيحي الو دبعلل حضتي الف « هل ةياهن الف هلل مولعم
 اذهف . كلذ ءارو ام ىلا قوشلاب ساسحإلا نع لغتشي ىتح نيديازتم ةذللاو ميعنلا لازي
 . هيناعمو قوشلا قئاقحل فشاك رئاصبلا راونأ نم ردقلا

 ًالجر ملع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يور ام . رابخألا دهاوش نمو
 دعب ىضرلا مهللا كلأسأ » : هيف ركذف . موي لك هلهأ هب دهاعتي نأ هرمأو « عاعد
 . « كئاقل ىلا ًاقوشو . كهجو ىلا رظنلا ةذلو « توملا دعب شيعلا دربو . ءاضقلا

 دشأ مهئاقل ىلا انأو « يئاقل ىلا راربألا قوش لاط : ىلاعت هللا لوقي : ةاروتلا يفو
 ن قوش

 « يدابع نم ًادابع يل ناي : هدابع ضعب ىلا لجو زع هللا ىحوأ ام ضعب يفو
 توذح ناف . مهركذأو ينوركذيو « ّيلا نوقاتشيو مهيلا قاتشأو . مهبحأو ينوبحي
 نوعري : لاق ؟ مهتمالع امو ! بر اي: لاق . كتقم مهنع تلدع ناو « كتببحأ مهقيرط
 نحت امك سمشلا بورغ ىلا نونحيو ؟ همنغ قيفشلا يعارلا ىعري امك « راهنلاب لالظلا
 « شرفلا تشرفو . مالظلا طلتخاو . ليللا مهنج اذإف , بورغلا دنع اهراكوأ ىلا ريطلا
 « يمالكب ينوجانو . مههوجو اوشرتفاو . مهمادقأ اوبصن < هبيبحب بيبح لك الخو
 نيبو . دعاقو مئاق نيبو « اشو موأتم نيبو « كابو خراص نيبف . يماعناب ينوقلمتو
 . يبح نم نوكشي ام يعمسبو . يلجأ نم نولمحتي ام ينيعب « دجايسو عكار

 اهانعمو دبعلل ىلاعت هللا ةبحم نايب يف لصف
 ىلاعت هلل دبعلا ةبحم تامالع نايبو

 : ملعاف. دبعلل ىلاعت هللا ةبحم امأو

 َنيِباَوَلا بح هللا لإ: ىلاعت هلوقك . كلذ ىلع ةرهاظتم نآرقلا دهاوش نأ
 , 4ًافص هليبَس يف َنوُلتاَقُ نينا بحي هللا لإ [۲۲۲ : ةرقبلا]4 َنيِرّهَطَُملا بحبو
 هبيبح هنأ ىعدا نم ىلع در هنأل . هبحي نم بذعي ال هنأ ىلع هبنو . ٤[ : فصلا] ةيآلا
 بونذلا نارفغ ةبحملل طرشو [18 : ةدئاملا] «مكبونذب مُكِبذَعُي ملف لق : هلوقب
 : نارمع لآ]4 مكون كل رفعي هللا مكي ينوُعبُياَف هللا نوُبحُت مشک نلف : لاقف
 ا
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 هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ةياور نم < حيحصلا ثيدحلا يفو

 ىتح لفاونلاب يلا, برقتي يدبع لازي ام » : لوقي ىلاعت هللا نإ : ملسو هلآو هيلع

 . روهشم ثيدح وهو . هرخآ ىلا. « « هبحأ .

 هللا نإ » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق 3 دبعلل ىلاعت هللا بح ةمالع نمو

 . 27« هالتبا ًادبع بحأ اذإ

 « ماظن نسحأ ىلع ةلوفطلا نم هيبري < هل ريبدتلا نسح < تامالعلا ىوقأ نمو

 دعبي ام لك نع رفنيو « هبرقي ام لك عبتيف . هلقع هل رونيو . هبلق يف ناميإلا بتكيو

 همه لعجيو « هنطابو هرهاظ ددسيو < قلخلل لذ ريغ نم < هرومأ ريسيتب هالوتي مث < هنع

 . ءيش لك نع هب هلغش « ةبحملا تداز اذإف « ًادحاو ًامه

 : ملعاف ىلاعت هلل دبعل ١ ةبحم امأو

 رتغي نأ يغبني الف . ىنعملا زعأو ىوعدلا لهسأ امف « دحأ لك اهيعدي ةبحملا نأ

 اهنحتمي ملام ‹ ىلاعت هللا ةبحم تعدا اذا سفنلا عادخو 3 ناطيشلا سيبلتب ناسنإلا

 ال هناف < ةنجلا يف ىلاعت هللا ءاقل بح تامالعلا نمف 3 نيهاربلاب اهبلاطيو < تامالعلاب

 ةهارك يفاني الاذهو 2 هتدهاشمو هءاقل بحيو الإ ابوس تلقلا بحي نأ روتي

 : توفل لحب هللا ءاقلو تلا ك لا ةا تلا

 اهنوكل وأ < هتبحم فعضل اما. « ههرك نم مهنمو 2 توملا بحأ نم فلسلا نمو

 دعتسي نأ لبق توملا ةلجع هركيف « ةبحملا ماقم ءادتبا يف هسفن ىري نم مهنمو

 همودق رخأتي نأ بحيف 2 هيلع هبيبح مودقب ربخلا هلصي بحمك اذهو < ىلاعت هللا ءاقلل

 ¢ لغاوشلا نع بلقلا غراف ¢ هاوهي امك هاقليف ¢ هبابسأ هل لدعيو ¢ هراد هل ءىهيل ةعاس

 :اذهةمالعو « ةبحملا لامك يفانت ال ببسلا اذهب ةهاركلاف . قئاوعلا نع رهظلا فيفخ

 1 دادعتسالا يف مهلا قارغتساو 2 لمعلا يف بو ؤدلا

 بنتجيف « هنطابو هرهاظ يف هبحي ام ىلع ىلاعت هللا هبحأ ام ًارثؤم نوكي نأ اهنمو

 يضر نمف . مهالتبا ًاموق بحأ اذا, ىلاعت هللا نا, و ظفلب سنأ ثيدح نم ( ۲۳۹۸ ) یذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ةعطق 0(

 رساي نب رامع نع ين 0 نع بابلا يفو « طخسلا هلف طخس نمو « ىض دنع رساي نبر رعو « احلاو داربطلا دنع لفغم نب هللا دبع ن بابلا ىفو « طخسلا هلف طخ رمو « درلا هلق
 . اهب حيحص وهف . ىدع نبا دنع ةريره يبأ نعو « يناربطلا
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 ًابرقتم ىلاعت هللا ةعاط ىلع ًابظاوم لازي الو « لسكلا ةعد نع ضرعيو « ىوهلا عابتا
 . لفاونلاب هيلا

 داضي امنا . ةبحملا لصأ ىفاني ال نايصعلا نأ الا . هيصعي الف هللا بحأ نمو

 فعضت دق ةفرعملا نأ هببسو « هرضي ام لكأيو ةحصلا بحي ناسنا نم مكف . اهلامك

 هنأ ناوعن ثيدح كلذ ىلع لديو « ةبحملا قحب مايقلا نع زجعيف . بلغت دق ةوهشلاو

 .ًاموي هب ىتأ نأ ىلا "”هدحيف ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلا, هب ىنؤي ناك

 هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ! هب ىتؤي ام رثكأ ام : لاقو لجر هنعلف « هدحف

 امنإو « ةبحملا نع ةيصعملا هجرخت ملف « هلوسرو هللا بحي هناف . هنعلت ال » : ملسو

 . ةبحملا لامك نع هجرخت

 هنعولخي الو « هناسل هنع رتفي ال « ىلاعت هللا ركذب ًارتهتْسُم نوكي نأ تامالعلا نمو
 . هب قلعتي ام ركذ نمو . ةرورضلاب هركذ نم رثكأ ائيش بحأ نم نإف « هبلق

 هللا لوسر بحو « همالك وه يذلا نآرقلا بحو « هركذ بح ىلاعت هللا بح ةمالعف

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ( مكبونذ ْمُكل ْزفْعَيَو هللا مكب ينوُحيئاَف هللا نوح مُكنُك نا, لف 5: ىلاعت هللا لاق
 . ۳١[ : نارمع لآ]

 « نآرقلا ةءارق نمدأ تنكف « ةاجانملا ةوالح تدجو دق تنك : فلسلا ضعب لاقو

 : لوقي ًالئاق مانملا يف تيأرف . تعطقناف ةرتف ينتقحل مث

 ىلع بظاويف « هباتك ةوالتو « ىلاعت هللا ةاجانمو . ةولخلاب هسنأ نوكي نأ اهنمو

 بحلا تاجرد لقأ ناف . قئاوعلا عاطقناب تقولا ءافصو ليللا ءوده منتغيو . دجهتلا

 . هتاجانمب معنتلاو « بيبحلاب ةولخلاب ذذلتلا

 يوأي ةرجش يف ششع دق رئاط ىلا رظنف . ًارهد ةضيغ يف هللا دبع ًادباع نأ يور

 توصب سنا تنك ةرجشلا كلت ىلإ يدجسم تلوح ول : لاقف . اهدنع رفصيو « اهيلا

 . حزملا ريثك ناكو « ةعافر نب ورمع نب ناهعن وهو دحلا هيلع ميقي يأ ١(

 مو



 تسنأتسا : دباعلا نالفل لق : مهيبن ىلا ىلاعت هللا ىحوأف . لعفف « رئاطلا اذه

 2 ةولخلاب معنتلا لامكو « بوبحملا ةاجانمب سنألا لامك < ةبحملا ةمالع نذإف

 . ةولخلا هيلع ضقني ام لك نم شاحيتسالا لامكو

 ‹ مومهلا عيمج عفدت نيع ةرق ةاجانملاو ةولخلا تراص سنألاو بحلا بلغ ىتمو

 . ناهلولا قشاعلا لثم « ًارارم

 ‹ اهلقثتسي ال < ةعاطلاب معنتيو . ىلاعت هللا ركذ نم هتوفي ام ىلع فسأتي نأ اهنمو

 . اهبعت هنع طقسيو

 نيرشع اهب تمعنتو . ةنس نيرشع ةالصلا تدباك : هللا همحر ينانبلا تباث لاق

 . ةنس

 رتفي الو هندب رتفي ةوهشب بوؤؤدلاو « طاشنلا ماود ةبحملا ةمالع : دينجلا لاقو

 دارم يف يعسلا لقثتسي ال بحملا نإف 2 تادهاشملا يف لاثملا دوجوم اذه لكو < هبلق

 2 ةلاحم ال رهاق بح لکو « هندب ىلع ًاقاش ناك ناو < هيلقب هتمدخ ذلتسيو < هبوبحم

 هبح يف لاملا كرت < لاملا

 امك « هئادعأ ىلع ًاديدش . مهب اميحر « هللا دابع عيمج ىلع ًاقيفش نوكي نأ اهنمو

 ةمول هللا يف هذخأت الو [۲۹ : حتفلا] م مهب ءاَمَحُر رافكلا ئىَلَع ُءاَدْشأ »8 : ىلاعت لاق

 هيف تعمتجا نمف « ةبحملا تامالع هذهف . فراص هل بضغلا نع هفرصي الو . مئال

 يف معنت « هللا ريغ بح هبحب جزتما نمو . هبارش ةرخآلا يف افصو « هتبحم تمت دقف

 نا #: لجو زع لاق امك « نيبرقملا بارش نم ءيشب هبارش جزميف « هبح ردقب ةرخآلا

 كلذ يفو كسم ُهُماَتَخ * ٍموُنُحُم قيحَر نم َنْوَقْسُي : هلوق ىلا« ميعت يفّل راربألا

 : نيففطملا] م نوُبرَعُملا اهب برشي اع « مينسك نم ُهُجاَرمَو « ْنوُسفاَنَتُملا سقاتتيلف
 رد َلاَقْثم َلَمْعي ْنَمَف و . بوشملاب بوشملاو , فرصلاب صلاخلا لبوقف [18-

 . [۷-۸ : لازلزلا[ ري ارش َةَّرد لاقثم ْلَمْعَي ْنَمَو * هری اريخ
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 , ةبحملا داضي ال فوخلا نإف . ميظعتلاو ةبيهلا نيب ًافئاخ هبح يف نوكي نأ اهنمو
 . ضعب نم دشأ اهضعبو « مهريغل تسيل ةبحملا ماقم يف فواخم نيبحملا صوصخلو
 . داعبإلا فوخ هنم دشأو « باجحلا فوخ هنم دشأو . ضارعإلا فوخ اهلوأف

 « ةبحملاو دجولا راهظا نم ىقوتلاو . ىوعدلا بانتجاو « بحلا نامتك اهنمو
 رارسأ نم رس بحلا نإف « هرس ىلع ةريغو ةبيهو « هل ًالالجإو « بوبحملل ًاميظعت
 يف وهف « دصق ريغ نم بحلا هيلع رهظيف « ركسو شهد يف بحملا عقي دقو . بيبحلا
 . مهضعب لاق امك . روذعم كلذ

 متکي فيك هنفج يف هرس نمو هلاح افيك هريغ عم هبلق نمو

 ءاضقب ىضرلاو هللاب سنألا ىنعم نايب يف لصف
 لجو زع هللا

 نأل < ةولخلاو دارفنالا يف الإ, هتوهش نكت مل سنألا لاح هيلع بلغ نم نأ : ملعا
 نع قوعي ام لك بلقلا ىلع ءايشألا لقثأ نوكيو < هريغ نم شحوتلا همزالي هللاب سنألا
 . ةولخلا

 تقذول : لاقف « ةولخلا كتبجعأ دقل : بهارل تلق : ديز نب دحاولا دبع لاق
 هللاب سنألا ةوالح دبعلا قوذي ىتم : تلق < كسفن نم اهيلإ تشحوتسال ةولخلا ةوالح

 اذإ : لاق ؟ دولا وفصي ىتم : تلق . ةلماعملا تصلخ « دولا افص اذإ : لاق ؟ ىلاعت
 . ةعاطلا ىف ًادحاو امه راصف « مهلا عمتجا

 ةرشاعم نع ردصلا قيض ةصاخلا هتمالع : ليق ؟ سنألا ةمالع ام : ليق نإف
 . بلقلاب درفنم . ندبلاب طلاخم بئاغ درفنمك وهف « طلاخ ناو . مهب مربتلاو . قلخلا

 طاسبنالا نم ًاعون رمثي دق « مكحتساو بلغو ماد اذإ سنألا نأ : ملعاو
 ناك ناو < ةبيهلا ةلقو ةءارجلا نم هيف امل < ةروصلا يف ًاركنم كلذ نوكي دقو < لالدإلاو

 ىلع هب فرشأ 2 ماقملا كلذ مهفي ال نمم ردص اذاامأو . سنألا ماقم ميقأ نمم ًالمتحم

 هلبقتساف « ًاموي يشمي ناك هنأ صفح يبأ نع ىوري امك كلذو « رفكلا ىلع هبحاص
 فقوف « هريغ كلمأ الو ٠ يرامح لض : لاق ؟ كلام : لاقف . "”شوهدم لجر

 . ريحت اذا, : شهدي لجرلا شهد نم ءريحتم : يأ (۱)
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 . رامحلا رهظف « هرامح هيلع درت مل ام ةوطخ وطخأ ال كتزعو : لاقو صفح وبأ

 « ىمرت ال لخبلاب تنأ : بر اي : لاقف يقستسي جرخ هنأ دباعلا خرب نع يورو

 . ةعاسلا انقسا . كدنع ام ذفنأ

 هللا ءاضقب ىضرلا امأو . هريغ نم لمتحي مل ام صخش نم لمتحي نأ دعبتسي الو

 الو . ةضماغ هتقيقحو « ةبحملا رامث نم وهو « نيبرقملا تاماقم ىلعأ نم وهف « ىلاعت

 . ىلاعت هللا نع همهفي نمل الإ هيف رمألا فشكني

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يف درو ام ىضرلا لئاضف نمو

 . « هل مسق امب هاضرأ ًاريخ دبعب هللا دارأ اذار »

 ىضرأ وه لمعب يناقلت نل كنإ : دواد اي : مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحوأو

e 

 ا يسنيع تئقفو ٠ اا تكل

 ىرج هللا ءاضقب ضري مل نمو « رجأ هل ناكو هيلع ىرج هللا ءاضقب يضر نم ! يدع

 ٠ . هلمع طبحو هيلع
 لاقف « ىلاعت هللا دمحي وهو تومي وهو لجر ىلع هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لخدو

 . هب ىضري نأ بحأ ءاضق ىضق اذا لجو زع هللا نإ « تبصأ : ءادردلا وبأ

 يف جرفلاو جررلا لعب هلدعو كتب ا هاد: هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 . طخسلاو كشلا يف نزحلاو مهلا لعجو « ىضرلاو نيقيلا

 : لاق ١١[ : نباغتلا] ُهبْلَق دهي مللاب ْنمْؤَي ْنَمَو # : لجو زع هلوق يف ةمقلع لاقو

 . ىضريو اهل ملسيف « هللا دنع نم اهنأ ملعيف « لجرلا بيصت ةبيصملا يه

 [41 : لحنلا]# ةي َةايَح ُهَييْحْنْلَف 8: ىلاعت هلوق يف دوسألا ةيواعم وبأ لاقو

 رشع رقفلاو عوجلا لجو زع هبر ىلا, اكش ءايبنألا نم ًايبن نأ :'ةفلاسلا رابخألا يفو

 يدنع كؤدب ناك اذكه ؟ وكشت مك : هيلا هللا ىحوأ مث « دار ام ىلإ بيجأ امف « نينس

 تيضق اذكهو « ينم كل قبس اذكهو « ضرألاو تاوامسلا قلخأ نأ لبق باتكلا مأ يف

 )١( ثيدحلا يفو : لوصألا يف .
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 ام لدبأ نأ ديرت مأ ؟ كلجأ نم ايندلا قلخ ديعأ نأ ديرتفأ « ايندلا قلخأ نأ لبق كيلع
 يتزعو « ديرأ ام قوف ديرت ام نوكيو « بحأ ام قوف بحت ام نوكيف ؟ كل تردق

 . ةوبنلا ناويد نم كتوحمأل ىرخأ ةرم كردص يف اذه جلجلت نئل . يلالجو

 . ؟ طارصلا ىلع ًارم سانلا عرسأ نم يردت له : مالسلا هيلع « دواد روبز » يفو
 . يركذ نم ةبطر مهتنسلأو يمكحب نوضري نيذلا

 يف ينراختسا دبع : لاق ؟ كيلا ضغبأ كدابع يأ !بر اي:مالسلا هيلع دواد لاقو
 . ضري ملف « هل ترخف « رم

 . لجو زع هللا يضقي ام : لاقف ؟ يهتشت ام : هل ليقو

 مل ضري مل نمو « هيف هللا كرابو < هعسو « هل مسق امب يضر نم : نسحلا لاقو

 . هيف هل كرابي ملو « هعسي

 حارتسمو « ايندلا ةنجو « مظعألا هللا باب ىضرلا : ديز نب دحاولا دبع لاقو

 . نيدباعلا

 لك ىلع ىلاعت هللا نع نيضارلا نم تاجرد عفرأ ةرخآلا دري نل : مهضعب لاقو

 . تاجردلا لضفأ غلب دقف . ىضرلا هل بهو نمف « لاح

 : لاقف < ةريثك رعابأ هل تام دقو يبارعأ حبصأو

 نحاپ يوذ ءادعأ ةتامش الول هتدابع يف دبع انآ يذلاو ال

 نكي مل هللا هاضق ًائيش نأو اهكرابم يف يلبا نأ ينرس ام

 [ىوهلا فلاخي امف ىضرلا روصتي] لصف

 , ملألا ناسنإلا ىلع ىرج اذا, كلذ نايبو . ىوهلا فلاخي اميف ىضرلا روصتيو

 ناك ناو « هلقعب هتدايز يف ًابغار « هب ًايضار نوكي هنكلو «هملأ كرديو هب سحي ةر ةراتف

 ء دصفلاو ةماجحلا ماجحلا نم سمتلي نأ هلاثم . باوثلا نم هلصوي امل هعبطب هل ًاهراك
 . ماجحلا ةنم دلقتمو هيف بغارو « هب ضار هنأ الإ . كلذ ملأ كردي هنإف
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 ةرمثل هبح نكل « رفسلا ةقشم كردي هناف « حبرلا بلط يف رفاسي نم لك كلذكو

 ىلاعت هللا نم ةيلب هباصأ نم لكو « اهب ًايضار هلعجو « ةقشملا كلت هدنع بيط هرفس

 ىلاعت هللا ركشيو « هباصأ امب ىضريف « هتاف ام قوف رجألا عقوتي هناف « نيقي هل ناكو

 لطبيو « هبوبحم دارم يف بحملا ظح نوكي ثيحب « بحلا هبلغي نأ زوجيو « هيلع

 لاح يف براحملا لجرلا ناف « بيجعب كلذ سيلو « بحلا طرفمل ملألاب ساسحإلا

 كلذو « لاحلا كلت يف اهب رعشي الو « اهب سحي الو تاحارجلا هبيصت < هفوخ وأ هبضغ

 كلذو « هادع ام كردي مل رومألا نم رمأب ًاقرغتسم بلقلا ناك اذإو « قرغتسم هبلق نأل

 . تادهاشملا يف دوجوم

 . ال : لاق ؟ ءالبلا ملأ بحملا دجي له : ًايرس تلأس : هللا همحر دينجلا لاق

  ًابراًابرا,انعطقول : نولوقي اوناك مهنأ « ءالبلا لهأ نم ريثك قلخ نع انيور دقو

 . ًابح الإ هل انددزا ام

 2 هدي نم ةقعلملا تطقسو شهدف « هوأ : تلاق « ردقلا كرحي وه امنيبف < اح اهل

 ةوسنلا ةصق اذه ديؤيو . ملعي ال وهو هعباصأ تطقاست ىتح هديب ردقلا كرحي لعجو

 ناب دقف « ملأب نسسحأ امو « يديألا نعطق نهناف « مالسلا هيلع فسوي ندهاش نيح

 قح يف انكمم كلذ ناك اذإو « ًاليحتسم سيل ىوهلا فلاخي امب ىضرلا نأ انركذ امب

 . ىلوألا قيرطب ةرخآلا ظوظحو « هناحبس هللا قح يف انكمم ناك « مهظوظحو قلخلا .

 : هجوأ ةثالث يف كلذ ناكماو

 . هريبدت نم ريخ ىلاعت هللا ريبدت نأب نمؤملا ملع : اهدحا

 ناك الإ ءاضق نم نمؤمل هللا ىضق ام » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو

 | تو هل اريخ

 . هل ريخ دق وه اذاف « ةبقاعلا يف رظني نأ ثبلي الف طخسيف يف . هل راتخيف

 . ىسحي ًاقيقر نوكيو ىلحي دقو « نهدو ءامو قيقد نم ذختي ماعط 5 دملاو حتفلاب )1(

 موو



 ظقوي كيدلاف « كيدو رامحو بلك هل ةيدابلاب لجر ناك : لاق قورسم نعو

 ءاجف . مهسرحي بلكلاو « مهءابخ لمحيو ءاملا هيلع نولقني رامحلاو . ةالصلل

 بئذ ءاج مث « ًاريخ نوكي نأ ىسع : لجرلا لاقف « اونزحف « كيدلا ذخأف بلعثلا

 بيصأ مث « ًاريخ نوكي نأ ىسع : لجرلا « لاقف « اونزحف « رامحلا نطب قرخف
 اورظنف < موي تاذ اوحبصأ مث « ًاريخ نوكي نأ ىسع : لجرلا لاقف ءاونزحف. بلكلا

 توصلا نم مهدنع ناك امب كئلوأ ذخأ امناو . ٌمُه اوُقَبَو مهلوح نم يبس دق اذاف
 . مهكيدو مهرامحو مهبلك بهذ دق < : بلجي ءيش كئلوأ دنع نكي ملو « ةبلجلاو

 وأ هتيضر رمأ كب نلزني ال : ينب اي : هنبال نامقل لاق : لاق بيسملا نب ديعس نعو

 اهكيطعأ نأ ردقأ الف هذه امأ : لاق . كل ريخ كلذ نأ ريمضلا يف تلعج الإ « هتهرك

 « هيتأن ىتح مله ًايبن ثعب دق هللا نإف : ينب اي : لاق . تلق امك هنأ تلق ام ملعأ نأ نود
 « رامح ىلع هنباو رامح ىلع جرخف « هيلا انب بهذا : لاق . كل تلق ام نایب هدنعف

 امهتبهأ اذخأف . ةزافم امهتقلت ىتح « يلايلو ًامايأ اراس مث . امهحلصي ام اودوزتو
 ءاملا دفنو رحلا دتشاو راهنلا ىلاعت ىتح . اريسي نأ هللا ءاش ام اراسف « اهالخدو

 « همامأ نامقل رظن ذا . كلذك امه امنيبف . نايشمي الزنف « امهيرامح اطبتساف . دازلاو

 امنيبف . سانو نارمع ناخدلاو . رجش داوسلا : هسفن يف لاقف . ناخدو داوسب وه اذإف

 نطاب يف لخدف . قيرطلا ىلع مظع ىلع نامقل نبا ءىطو ذا, « نادهشي كلذك امه

 هنباب وه اذإف « ةتافتلا نامقل نم تناحف « هيلع ًايشغم رخف . اهالعأ نم رهظ ىتح همدق
 تناك ةمامع قشو « هنانسأب مظعلا حرختساو . هردص ىلا همضف هيلا بثوف « عيرص

 ىلع هعومد نم ةرطق ترطقف « هانيع تفرذف هنبا هجو ىلا رظن مث « هلجر بصعف هيلع
 : لوقت تنأو يكبت تنأ : تبأ اي : لاقف . يكبي هيبأ ىلا رظنف . اهل هبتناف مالغلا دخ

 يف تنأو انأ تيقبو بارشلاو ماعطلا دفن دقو ! ؟ يكبت تنأو كلذ فيكف . يل ريخ اذه

 , ايندلا نم يظح عيمجب كتيدتفا ينأ تددوف . ينب اي يئاكب امأ : لاق . ناكملا اذه

 فرص ام لعلف ؟ يل ًاريخ اذه نوكي فيك : كلوق امأو . دلاولا ةقر ينمو دلاو ينكلو
 وه امنيبف < كنع فرص امم رسيأ هب تيلتبا ام لعلو « هب تيلتبا امم مظعأ كنع

 2 ارال : هسفن يف لاقف « داوسلاو ناخدلا ري ملف « همامأ نامقل رظن ذا, « هرواحي

 وه امئيبف <« ًائيش تيأر امب يبر ثدحأ دق نوكي نأ هلعل نكلو « تيأر دق : لاق مث

 « ضيب بايث هيلع « قلبأ سرف ىلع لبقأ دق صخشب وه اذإف رظن ذا, . كلذ يف ركفتي
 هب حاص مث هنع ىراوتف « ًابيرق هنم ناك ىتح هينيعب هقمري لزي ملف . ًاحسم ءاوهلا حسمي
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 هللادبع اي: لاق؟ هيفسلا اذه كنبا كل لاق ام : لاق . معن : لاق ؟ نامقل تنأ : لاقف

E,امأ : لاق ؟ هيفسلا ده كلبا كلل لان اجل يعز  

تأ امكتظفح نأ الإ « ملع امكرمأ نم ءىشب ىل ام : ليربج لاقف ؟ كلذ تملع
 « ينو

مو اهيف امو ةنيدملا هذه فسخب ىلاعت يبر ىنرمأ دقو
 ناديرت امكنأ ينوربخأف « اهيلي ن

ينع امكسبحي نأ يبر توعدف « ةنيدملا هذه
 هب ىلتبا امب ينع امكسبحف « ءاش امب 

م عم امكب فسخل كلذ الولو « كنبا
ع ليربج حسم مث « هب فسخ ن

 هديب مالسلا هيل

لا ىلع هدي حسمو «ًامئاق ىوتساف « مالغلا مدق ىلع
 ٠ ًاماعط التماف ماعطلا هيف ناك يذ

 لحري امك امهب لحرف امهيرامحو امهلمح مث « ءام التماف ءام هيف ناك يذلا ىلع حسمو

يلو مايأ دعب اهنم اجرخ يتلا رادلا يف امنه اذإف « ريطلا
 . يلا

 ىضرلا نم مدقت امك « رخدملا باوثلا نم عقوتي امل « ملألاب ىضرلا : يناثلا هجولا

 . ءافشلل ًاراظتنا ةيودألا برشو ةماجحلاو دصفلاب

 دلا نوكيف“ بوبحملا دارم هنوكل لب « هءارو طخلال هب ىضرلا : ثلاثلا هجولا

هبوبحم ىضر هيف ام هدنع ءايشآلا
 , هسفن كاله كلذ يف ناك ولو « 

 : مهضعب لاق امك

 ٠ . ملأ مكاضرأ اذإ حرجل امف

يحب ىلوتسي بحلا نأ قسيس كنفو
الو 2 ملألا كارداي نع شهدي ث

 نأ يغبني 

ل « هسفن نم هدقف نم كلذ ركني
 قذي مل نمو < هبح طرف وهو « هببس دقفل هدقف امنا هنأ

م نإ يرمعلو « هبئاجع فرعي مل بحلا معط
 ناحلألا ةذل ركنأ عمبلا دقف ن

 ىوس اهل ةنظم ال يتلا تاذللا هذه ركني نأ دب الف ‹ بلقلا دقف نمف « تامغنلاو

 . بلقلا

 [ىضرلا ضقاني ال ءاعدلا نأ ىف] لصف

 اهلهأ تقمو يصاعملا ةهارك كلذكو < ىضرلا ضقاني ال ءاعدلا نأ : ملعاو

 . اهتلازا يف يعسلاو « اهبابسأو

 : هلوقب هدابع ضعب ىلع ىلاعت هللا ىنثأ دقو « هب ىلاعت هللا اندبعت دقف « ءاعدلا امأ

 هريغو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاعدو 4.٠[ : ءايبنألا]4ًبَهَرواَبَْ انوُعْديَو و
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 3 هب يضارلا مذو 3 هب ىلاعت هللا انديعت دقف « اهب ىضرلا مدعو يصاعملا راكنا امأو
 رابخألاو نارقلا يف كلذ دهاوشو < مهيلع راكنإلاو « راجفلاو رافكلا ضغب كلذكو
 . ًادج ةريثك

 ريغب يصاعملا تناك ناف < ىلاعت هللا ءاضقب ىضرلاب رابخألا تدرو دقف : ليق ناف
 فيكف « هئاضقل ةهارك اهتهاركف « هئاضقب تناك ناو . لاحم وهف « ىلاعت هللا ءاضق
 ش : نيلاحلا نيذه نيب عمجلا

 ىتح « ملعلا رارسأ ىلع فوقولا ىلع نيرصاقلا ىلع سبتلي امم اذه نأ ملعاف
 نسح هومسو « ىضرلا تاماقم نم ًاماقم راكنإلا نع توكسلا اوأرف « موق ىلع سبتلا
 ىلع ادراوت اذا, . ناداضتي ةهاركلاو ىضرلا : لوقن لب < ضحم لهج وهو « قلخلا
 « هجو نم ءيشب تيضر اذا امأف . دحاو هجو ىلع . ةدحاو ةهج نم < دحاو ءيش
 ودع ًاضيأ وه يذلا كودع تومي نأ وحن . داضتمب كلذ سيلف .رخآ هجو نم هتهركو
 هاضرتو « كودع ودع تام هنا, ث يح نم هتوم هركتف « هکالهاپ يف عاسو < كئادعأ ضعبل
 اهنا, ثيح نم « ىلاعت هللا ىلإ هجو : ناهجو ةيصعملل كلذكو < كودع هنا, ثيح نم
 ىلا هجوو . كلملا كلام ىلا كلملل ًاميلست هجولا اذه نم اهب ىضرتف « هتداراو هرايتخا
 . هدنع ًاضيغبو ىلاعت هللا دنع ًاتوقمم هنوكل ةمالعو هفصوو هبسك هنا, ثيح نم دبعلا
 فشكني الو « مومذمو ركنم هجولا اذه نم وهف « تقملاو دعبلا بابسأ هيلع طلس ثيح
 نيب زيمأ نأ ديرأ ينا : هبحم يدي نيب لاق قلخلا نم ًابوبحم ضرفنلف « لاثمب الاراذه
 هبرضأف نالف ىلا دصقأ ينأ وهو « ًاقداص ًارايعم كلذل بصنأو . ينضغبيو ينبحي نم
 لكف « ًاودع هتذختاو هتضغبأ ينمتش اذا, ىتح « يل ثلا ىلا كلذ هرطضي ًاديدش ًابرض
 لعف مث « يقيدصو يبحم هنأ تملع هضغبأ نم لكو « يلودع ًاضيأ هنأ تملع هبحأ نم
 ببس وه يذلا ضغبلا لصحو « ضغبلا ببس وه يذلا متشلا نم هدارم لصحو كلذ
 اذه برض يف كريبدت امأ : لوقي نأ هتبحم يف قداص وه نم لك ىلع قحف « ةوادعلا
 ثيح نم كايا, همتش امأو . كلعفو كريبدتو كيأر هنايف « هل بحم انأف «٠ هاذأو صخشلا
 هيلا هتبسن ثيح نم هل هراك انأف « كيلع مجهتو هنم ناودع هنإف . صخشلا اذه ىلا هتبسن
 ةوهشلا يعاود ىلاعتو هناحبس هللا طيلست كلذكف « متشي الو ربصي نأ هقح ناك ذا,
 . هنايصع ىلع هضغبو « دبعلا ىلع يصاعملاو

 مهم



داعم ىلا هتردقو هرهقب هرطضا نإو « هترضح نع هدعبأو هاداع
 ديعب هنإف « هتفلاخمو هتا

غبني برقلا تاجرد نع دعبملاو « دورطم
اوم « نيبحملا عيمج ىلا ًاضيغب نوكي نأ ي

 ةقف

 . هداعبإب هيلع بضغلا بوبحملا رهظأ نم ىلع بضغلا راهظإب « مهبوبحمل

 هللا ءاضقب ىضرلا عم 2 مهتقم يف ةغلابملاو 3 مهيلع ظيلغتلاو رافكلا ىلع ديدشتلاو

ذهو « هؤاضق هنا, ثيح نم « ىلاعت
 يف ةصخر ال يذلا ردقلا رس نم دمتسي هلك ا

 دارم رشلا نكلو « ةدارإلاو ةئيشملا يف نالخاد امهالك رشلاو ريخلا نأ وهو « هئاشفار

 ١ . هب يضرم دارم ريخلاو « هوركم

 نم « قلخلا هب دبعت ام عم فوقولاو 3 عرشلا بدأب بدأتلاو توكسلا ىلوألاو

 . ملعأ ىلاعت هللاو ٠ يصاعملا تقمو ىلاعت هللا ءاضقب ىضرلا نيب عمجلا

 . ةبحملاب قلعتي اممو

لسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحوأ : ليق
 فيك ينع نوربدملا ملعي ول : ما

هيصاعم كرت ىلا يقوشو « مهب يقفرو « مهل يراظتنا
 تعطقتو « يلا, اقوش اوتامل « م

 ؟ يلع نيلبقملا يف يتدارا فيكف < ينع نيربدملا يف يتداراپ هذه : دواد اي

 عجر اذا, يدنع نوكي ام لجأو « ينع ىنغتسا اذا, يلا, دبعلا نوكي ام جوحأ دواد اي

 يلا
 عابي توملا تدجو ول ىتح « ةايحلا تمئس دقل هللاو : لوقت ةدبعتم ةأرما تناكو

 ؟ كلمع نم تنأ ةقث ىلعف : اهل ليقف . هئاقلل ًابحو « ىلاعت هللا ىلإ ًاقوش هتيرتشال

هبحأ انأو ينبذعي هارتفأ 5 هب ينظ نسحو هايا, يبحل ينكلو ال : تلاق
 ؟ 

 قدصلاو صالخالاو ةينلا يف باب

 'لوصو ال هنأ نآرقلا راونأو ناميإلا ةريصبب بولقلا بابرأل فشكنا دق هنأ : ملعا

 . ةدابعلاو ملعلاب الا ةداعسلا ىلا

۹ 



 « نولماعلا الإ ىكله مهلك نوملاعلاو « نوملاعلا الإ, . ىكله مهلك سانلاف
 ؟”هيظع رطخ ىلع نوصلخملاو . نوصلخملا الا ىكله مهلك نولماعلاو

 قيقحت ريغ نم صالخإلاو « ءاير صالخا,ريغب ةينلاو « ءانع ةين ريغب لمعلاف
 : ناقرفلا] اروم ُءابَه ُهاَّْلَعَجَف لَمَع نم اوُلمَع اَم ىلا امدَقَو 9 : ىلاعت هللا لاق . ءابه
 نم صلخي فيك وأ ؟ ةينلا ةقيقح فرعي ال نم ةين حلصت فيك « يرعش تيلو . [1*
 قدصلاب هسفن صلخملا بلاطي فيك وأ ! ؟ صالخإلا ةقيقح فرعي مل اذا, ةينلا ححص
 ؟ هانعم ققحتي مل اذار

 هل لصحتتل « ًالوأ ةينلا ملعي نأ < ىلاعت هللا ةعاط دارأ دبع لك ىلع ىلوألا ةفيظولاف
 ناتليسو امه نيذلّلا صالخإلاو قدصلا ةقيقح مهف دعب لمعلاب اهححصي مث « ةفرغملا
 : لوصف ةثالث يف كلذ ركذن نحنو . ةاجنلا ىلا, دبعلل

 لوألا لصفلا
 كلذب قلعتي امو اهلضفو اهتقيقحو ةينلا يف

 4 ُهَهْجَو نوير ّيشَعلاو َةاَدَعلاب مُهبَر َنوُعْدَي َنيِذّلا درطت الو: ىلاعت هللا لاق
 . ةينلا : ةدارإلاب دارملاو ٠١[ : ماعنألا]

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نعو
 ىلا هترجه تناك نمف « ىون ام ءىرما لكل امناو « ةينلاب لامعألا امنا. » : لوقي ملسو
 ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلا, هترجه تناك نمو « هلوسرو هللا ىلا, هترجهف « هلوسرو هللا
 . « هيلا رجاه ام ىلا هترجهف « اهجوزتي

 هللا لوسر اي:لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا, لجر ءاج : لاق ىسوم يبأ نعو
 ليبس يف كلذ يأ . ًءاير لتاقيو « ةّيمح لتاقيو « ةعاجش لتاقي لجرلا تسيأرأ
 ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هللا
 . « نيحيحصلا » يف امهاجرخأ . « هللا ليبس يف وهف

 دقل » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو
 , رجألا يف مكوكرش الار « ًاقيرط متكلس الو « ًايداو متعطق ام « الاجر ةنيدملاب متفلخ
 . سنأ ثيدح نم ىراخبلا هجرخأو . ملسم هجرخأ « ضرملا مهسبح

 )١( ةحفص رظنا ) )76١مالكلا اذه لوح .
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 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « سابع نبا ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 . « ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نم » : لاق

 لثم » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا ةشبك يبأ نعو

 يف هقفني هلام يف هب لمعي وهف « ًاملعو ًالام هللا هانآ لجر : رفن ةعبرأ لثم ةمألا هذه

 تلمع اذه لام لثم يل ناكول : لوقي وهو « ألام هتؤي ملو ًاملع هللا هانآ لجرو . هقح

ألا يف امهف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « لمعي يذلا لثم هيف
 . ءاوس رج

 هتؤي مل لرو. هقح ريغ يف هقفني « هيف طبخي وهف « ًاملع هتؤي ملو ألام هللا هاتآ لجرو

 هللا لوسر لاق . لمعي يذلا لثم هيف تلمع اذه لثم يل ناكول : لوقيف « ًاملع الو الام

 . « ءاوس رزولا يف امهف : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 قلأ : كلملا يدانيف « لامعألاب ةكئالملا دعصت : لاق ينوجلا نارمع يبأ نعو

 كرابت لوقيف . هيلع هانظفحو ًاريخ لاق انبر : ةكئالملا لوقتف : لاق  ةفيحصلا كلت

 . نيترم « اذكو اذك نالفل بتكا : كلملا يدانيو : لاق . يهجو هب دري مل هنا, : ىلاعتو

 . هاون دق هنا : لجو زع لوقيف « هلمعي مل هنا : بر اي : لوقيف

 « ىلاعت هللا ضرتفا ام ءادأ لامعألا لضفأ : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 . ىلاعت هللا دنع اميف ةينلا قدصو « ىلاعت هللا مرح امع عرولاو

 ونا : هل ليقف « ىلاعت هلل ًالماع هب لازأ ال لمع ىلع ينولد : لوقي مهضعب ناكو

 ىون نم هناف لمعلا مدع ناو لمعت ةينلاف « لمعت مل ناو ًالماع لازت ال كناف « ريخلا

 . هلعفي نأ یون ام باوث هل بتك « مانف ليللاب يلصي نأ

 اهنع مانيف « اهموقي ليللا نم ةعاس هل نوكي لجر نم ام » : ثيدحلا يف ءاج دقو

 . « هيلع اهب قدصت ةقدص همون ناكو « هتالص رجأ هل بتك الا

 . « هلمع نم ريخ نمؤملا ةين » : ثيدحلا يف ءاج دقو

 . دحاو ىنعم ىلع ةدراوتم تارابع . دصقلاو « ةدارإلاو « ةينلاو

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت لامعألا نأ ملعاو

 ًادجسم ينبي نم لثم « ةينلاب اهعضوم نع ريغتت الف « يصاعملا : لوألا مسقلا

. 
 حصي ال : ةيحد نبا لاقو . فيعض د هدانسا, : ىقهيبلا لاق : « ةنسحلا دصاقملا » يف يواخسلا ظفاحلا لاق

)١( 
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 ء رخآ رش رشلاب ريخلا دصق ناف « هيف رثؤت ال ةينلا ناف « ريخلا كلذب دصقي مارح لامب
 اريخ رشلا نوكي نأ نكمي فيكف « عرشلاب تاريخ اهنوك فرعت امنا, تاريخلا ناف
 : . ! تاهيه

 . « مارحلا لاملاب سرادملاو دجاسملا ءانبب نيطالسلا نم برقت نم نأ : ملعاو

 لابوو . ىوهلا نوعبتيو « ايندلا ىلع نوبلاكتي . ىلاعت هللا قيرط عاطق اوناك اوملعت اذا,
 : مهدصاقمو مهتاين داسف ملع ذا, « مهملعم ىلا, عجار كلذ

 مهدصقو « ةفورعم مهرثكأ دصاقم ناف . صصقلا صاصقلا ملعت ليبقلا اذه نمو

 نأ تملع دقف « داسفلا ىلع ةناعار مهميلعتف . قفتا فيك لاومألا ذخأو « ايندلا بالتجا
 . دصقلاب ةيصعم بلقنت ةعاطلا

 ثيبخ دصق اهيل فاضنا اذا لب ًالصأ دصقلاب ةعاط بلقنت الف . ةيصعملا مو
 . اهلابو مظعو اهرزو فعاضت

 يفو 3 اهتحص ليصأ يف تاينلاب ةطبترم يهو « تاعاطلا : يناثلا مسل ۱

 ءايرلا ىون نإف « ريغ ال ىلاعت هللا ةدابع يوني نأ وهف . لصألا امأ . اهلضف فعاضت
 ةدحاولا ةعاطلا نإف « ةنسحلا تاينلا ةرثكبف < لضفلا فعاضت امأو . ةيصعم تراص
 « ةنسح اهنم ةدحاو لك ذا, « باوث ةين لكب هل نوكيف « ةريثك تاريخ اهب يوني نأ نكمي
 . اهلاثمأ رشع ةنسح لك فعاضت مث

 اهنم : ةريثك تاين اهب ىوني نأ نكميو « ةعاط هنإف . دجسملا يف دوعقلا كلذ لاثم
 فاكتعالا نإف 3 حراوجلا فكو فاكتعالا اهنمو « ةالصلا راظتنا هلوخدب ىوني نأ

 هللا ركذ ىلاو 3 دجسملا ىلا عاطقنالاب ىلاعت هللا نع ةفراصلا لغاوشلا عفد اهنمو « فک

 ذا « تاعاطلا رئاس كلذ ىلع سقف « تاينلا ريثكت قيرط اذهف . كلذوحنو « هيف ىلاعت

 . ةريثك تاين لمتحتو الا, ةعاط نم ام

 وأ ةين لمتحيو الا, تاحابملا نم ءيش نم امف . تاحابملا : ثلاثلا مسقلا
 اهنع لفغي نم نارسخ مظعأ امف . تاجردلا يلاعم اهب لانيو . تابرق اهب ريصت « تاين
 . ةلمهملا مئاهبلا يطاعت اهاطاعتيو

 « ةمايقلا يف هنع لأسي كلذ لكف « تاظحللاو تارطخلا دبعلا رقتحي نأ يغبني الو
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 ؟ هب دصق يذلا امو ؟ هلعف مل

 «ةنسلا اا اب رو « بيطتي نأ تاحابملا نم ةبرقلا هب يوني ام لاثم

 . هيطلاخم ىذؤت يتلا ةهيركلا حئاورلا عفدو « دجسملا مارتحاو

 5 هلقع داز هحير باط نم 8 هللا همحر يعفاشلا لاقو

 . هنيد تامهم كاردا هيلع لهسيف 3 هءاكذو هتنطف ديزت هسأر ةجلاعم كلذكو

 يلكأ يف ف ىتح « ةين ءيش لك يف يل نوكي نأ بحتسال ينا, : فلسلا ضعب لاقو

 هللا ىلا, برقتلا هب دصقي نأ نكمي امم كلذ لكو « ءالخلا يلوخدو يمونو يبرشو
 نم دصق نمف « نيدلا تامهم نم بلقلا غارفو ندبلا ءاقبل ببس وه ام لك نأل « ىلاعت

 لصوتلاو « هلهأ بلق بييطتو « هنيد نيصحت حاكنلا نمو « ةدابعلا ىلع يوقتلا لكألا

 « كتاملكو كتاكرح نم ًائيش رقتحت ت الو « هلك كلذ ىلع بيثأ « هدعب هللا دبعي دلو ىلاي

 اميف كتين يف رظناو « هلعفت ام لعفت نأ لبق ححصو « بساحت نأ لبق كسفن بساخو

 . اضيأ هكرتت
 يف اما, « اهل ةحلصم هنأ اهل رهظ ام ىلا,اهليمو سفنلا ثاعبنا يه ةينلا نأ : ملعاو

 دنع لاقف < « ةينلا نيسحت نم هب انيصوأ ام لاهجلا ضعب عمس امبرو « لاملا وأ لاحلا

 سيلو « ةين كلذ نأ نظو « هلل أرقأ نأ تيون : هتءارق دنع وأ « هلل لكآ نأ تيون : هلكأ

 ةينلا تسيلو « ىلاعت هللا نم حوتفلا ىرجم يرجتو « بلقلا ثاعبنا ةينلا امنا كلذك

 يف هل رسيتت امناو « رذعتت دقو « تاقوألا ضعب يف رسيتت دقف « رايتخالا تحت ةلخاد

 . ايندلا نود نيدلا ىلا ليمي هبلق نمل بلاغلا

 : ماسقأ ىلع تاينلا ف سانلاو

 . فوخلا ثعابل ةباجا ةعاطلل هلمع نوكي نم مهنم

 نأ وهو ‹ نيذه نم عفرأ ماقم ةمثو . ءاجرلا ثعابل ةباجاي هلمع نوكي نم مهنمو

 رسيتت ال هذهو « ةيدوبعلاو ةعاطلا هقاقحتسال ىلاعت هللا لالج ةين ىلع ةعاطلا لمعي

 نأ نع ًالضف < ‹ اهمهفي نم ليلقو « اهالعأو تاينلا زعأ يهو « ايندلا يف بغارل

 . هل ًابح هلالج يف ركفلاو ىلاعت هللا ركذ زواجي ال ماقملا اذه بحاصو « اهاطاعتي

 سانلا لك : هل لاقف « همانم يف ةزعلا بر ىأر هنأ هيورضخ نب دمحأ ىكح دقو

 . ينبلطي ديزي وبأو ٠ ينم نوبلطي
 مل امبرف « اهنم هبلق ىلع بلغ نمو تاجردلا يف ةتوافتم تاينلا هذه نم انضرغو

۳۹۳ 



 ‹ ةليضف يف رضحت ملو « حابملا يف ةين هل ترضح نمو « اهريغ ىلا لودعلا هل رسيتي
 . هيلا ةليضفلا تلقتناو « ىلوأ حابملاف

 ملو هندب حيريو ةدابعلا ىلع كلذب ىوقتيل مونلاو لكألا يف ةين هرضحت نأ كلذ لاثم
 ةرثكل ةدابعلا ّلمول لب . لضفأ مونلاو لكألاف , موصلاو ةالصلا ىلا لاحلا يف هتين ثعبنت
 دبعتلا نم لضفأ كلذف « هطاشن داع حابمب ةعاس هفرت ول هنأ ملعو « اهيلع هتبظاوم

 امك لمت اهنإف « ةمكحلا فرط هل اوبلطاو « بولقلا اوحور : مالسلا هيلع يلع لاق
 . نادبألا لمت

 . ركذلا يعت بولقلا اوحور : مهضعب لاقو

 جلاعي دق بطلا يف قذاحلا نإف . ءاملعلا ةسراممب الا, اهكردت ال قئاقد هذهو

 دوعت نأ هب يغتبي امناو « بطلا يف رصاقلا كلذ دعبتسيو « هترارح عم محللاب رورحملا
 ع هنم ةليح هنرق يدي نيب نم رفي دق « لاتقلاب ريبخلا كلذكو . ةجلاعملا لمتحيل هتوق
 ةجلاعمو « ناطيشلا عم برح هلك ىلاعت هللا قيرط كولسف . قيضم ىلا, هرجتسيل

 اهدعبتسي ليحلا نم فئاطل ىلع قيرطلا كلت يف فقي قفوملا رصبملاو « بلقلل
 ىلا لاوحألا باحصأل نوملسي لب « مهيلع يفخ ام داعبتسا مهل يغبني الف . ءافعضلا

 . ماقملا كلذ اولاني وأ . كلذ رارسأ مهل فشكني نأ

 يناثلا لصفملا

 هتاجردو هتقيقحو هتليضفو صالخالا يف

 « [4 : ةنيبلا] 4 َنيَّدلا ُهَل َنيِصلُخُم هللا اوُدَبعيل الا, اوُرمأ اَمْو ل : ىلاعت هللا لاق

 . تايآلا نم كلذ ريغو [ : رمزلا]# ٌصلاخخلا ُنيّدلا ملل الأ هل : لاقو

 كنيد صلخأ » : هنع هللا يضر لبج نب ذاعمل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 . “« لمعلا نم ليلقلا كفكي

 )١( عاطقناو فعض هيفو , ذاعم ثيدح نم « كردتسملا » يف مكاحلاو « صالخإلا » ف ايندلا يبأ نبا هجرخأ فيعض 1
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 ةكمالملا تءاج ةمايقلا موي ناك اذا, » : لاق هنأ هنع هللا يضر سنأ ثيدح يفو

 : ةكئالملا لوقتف ء اذه اولبقاو « اذه اوقلا : لجو زع هللا لوقيف « ةمتخم فحصب

ريغل ناك اذه نإ :لوقيف .ناك ام الإ انبتك ام كتزعو
 . «يل ناك ام الإ مويلا لبقأ الو «ى

 دبعلا لمع نوعفري ةكئالملا ناد : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 بيقر انأو « يدبع لمع ىلع ةظفح متنأ : مهيلا ىلاعت هللا يحويف « هنوكزيو هنو رثكيف

 دودعصيو « نيجس يف هولعجإ!: ‹ هلمع يف صلخي مل يدبع نا, « هسفن يف ام ىلع

 بيقر انأو « يدبع لمع ىلع ةظفح مكنإ : مهيلا, هللا يحويف « هنولقتسي دبعلا لمعب

 : « نييلع يف هولعجاو هوفعاضف هسفن يف ام ىلع

للا نود نم دبعت ةرجش تناك : لاق نسحلا نع ىوريو
 : لاقف لجر اهيلا ءاجف < ه

 ناسنا ةروص يف ناطيشلا هيقلف « هلل ًابضغ اهعطقيل اهيلا ءاجف « ةرجشلا هذه نعطقأل

 ةرجشلا هذه عطقأ نأ ديرأ : لاق ؟ ديرت ام : لاقف
 اذا : لاق . هللا نود نم دبعت يتلا

 كل له : ناطيشلا هل لاقف . اهنعطقأل : لاق ؟ اهدبع نم كرضي امف « اهدبعت مل تنأ

كتداسو دنع تحبصأ اذا نارانيد كلو اهعطقت ال ‹ كلذ نم كل ريخ وه اميف
 لاق 

نيرانيد هتداسو دنع دجوف حبصأف عجرف . كل انأ : لاق ؟ كلذب يل نمف
 حبصأ مث ۰ 

ل لثمتف « اهعطقيل نابضغ ماقف « ًائيش دجي ملف دعب
 ام : لاقف « هتروص يف ناطيشلا ه

د نم دبعت يتلا ةرجشلا هذه عطقأ نأ ديرأ : لاق ؟ ديرت
 كلام « تبذك : لاق . هللا نو

 لاق مث « هلتقي داك ىتح هقنخو ضرألا هب برضف « اهعطقيل بهذف . ليبس اهعطق ىلا

 يل نكي ملف « هلل ًابضغ ةرم لوأ تئج : لاقو « ناطيشلا هنأ هربخأف ؟ انأ نم يردتأ : هل

 ‹ نيرانيدلل ابضغ تئج امهتدقف املف « اهتكرتف نيرانيدلاب كتعدخف ١ ليبس كيلع

 5 يصلختو يصلخا سفن اي ا لوقيو هسفن برضي يخركلا فو رعم ناكو

 . ىلاعت هللا الواهب ديري ال ةدحاو ةوطخ هل تحص نمل ىبوط : ناميلس وبأ لاقو

 وأ « سرع نم نرضحي ثيح رضحيف « ءاسنلا يز يف جرخي ناك ًالجر نأ يكحو

 اوقلغأ : اوحاصف « ةرد تقرسف < ءاسنلا عمجم هيف ًاعضوم ًاموي رضح هنأ قفتاف < متأم

 ‹ هعم ةأرما ىلاو لجرلا ىلإ, ةبونلا تغلب ىتح ةدحاو ةدحاو اوشتفف < شتفن ىتح بابلا

 تدجوف « اذه لثم ىلا, دوعأ ال ةحيضفلا هذه نم توجن نإ : لاقو صالخالاب هللا اعدف

 . ةردلا اندجو دقف « ةرحلا اوقلطأ : اوحاصف ةأرملا كلت عم ةردلا
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 صالخالا ةقيقح نايب

 « هنع صلخو هبوش نع افص اذإف « هريغ هبوشي نأ روصتي ءيش لك نأ : ملعا
 . ًاصالحخا يمس

 كرشلا نأ الي . كرشم وهف « ًاصلخم سيل نمف « كارشالا هداضي صالخإلاو
 8 تاجرد

 . ةيهلإلا يف كرشلا هداضي ديحوتلا يف صالخإلاف
 اميف ءايرلا تاجرد انركذ دقو . صالخإلا كلذكو . يفخ هنمو . يلج هنم كرشلاو

 . سفنلا ظوظح نم هريغ نم وأ . ءايرلا نم اما, « رخا ثعاب

 قتعي وأ . برقتلا دصق عم موصلاب ةلصاحلا ةيمحلاب عفتنيل موصي نأ كلذ لاثمو
 وأ ءرفسلا ةكرحب هجازم حصيل جحي وأ « هقلخ ءوسو هتنوؤم نم صلختيل ادبع

 ليللاب يلصي وأ « اهبابسأ ملعتيو برحلا سراميل وزغي وأ ٠ هل ضرعي رش نم صلختلل
 هيلع لهسيل ملعلا ملعتي وأ . هلهأ وأ هلحر بقاريل هسفن نع ساعنلا عفد يف ضرغ هلو
 ىتمف . كلذوحنو « مالكلا ةذلب حرفيل سيردتلاب لغتشي وأ « لاملا نم هيفكي ام بلط

 راص ىتح « رطاوخلا هذه نم رطاخ هيلا فاضنا نكلو 2 ىلاعت هللا ىلإ, برقتلا هثعاب ناک
 . صالخإلا دح نع هلمع جرخ دقف . رومألا هذه ببسب هيلع فخأ لمعلا

 « رومألا هذه نم ءيش نع هتادابع نم ةدابعو « هلاعفأ نم لعف كفني املق ناسنإلاو

 كلذو « اجن « ىلاعت هللا هجول ةصلاخ ةدحاو ةظحل هرمع يف هل ملس نم : ليق كلذلف

 ثعاب ال يذلا وه صلاخلا نأل « بئاوشلا هذه نم بلقلا ةيقنت رسعو < صالخإلا ةزعل
 . ىلاعت هللا نم برقتلا بلط الا, هيلع

 هيف اهل سيل ذا . صالخإلا : لاق ؟ سفنلا ىلع دشأ ءيش يأ : لهسل ليق
 . بيصن

 اهضعبو « يلج اهضعب « ةتوافتم صالخالل ةردكملا بئاوشلا نأ : ملعاو
 . هباب يف ءايرلا تاجرد انركذ دقو « يفخ

 لماعلا مادام نأ هلصاحو . كانه بلطيلف « لمنلا بيبد نم ىفخأ وه ام ءايرلا نمو
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 وفص نع جراخ وهف ‹ لمعلا نم ةلاح يف ةميهبلاو ناسنإلا ةدهاشم نيب قرفي

 8 هقيفوتو ىلاعت هللا ةمصعب دعسو هرظن قد نم الإ ناطيشلا نم ملسي الو 5 صالخإلا

 ملاعلا هب ديرأو ‹ لهاج نم ةعكر نيعبس نم لضفأ ملاع نم ناتعكر : ليق دقو
 نم طاريقو « ةدابعلا رهاظ ىلا,رظني لهاجلاو . اهنع صلخي ىتح لامعألا تافآ قئاقدب

 . يبغلا رغلا هيضتري رانيد نم ريخ دقانلا هيضتري ىذلا بهذلا

 هب باوثلا قاقحتساو بوشملا لمعلا مكح يف لصف

 «باقعلل ببس وهو هل ال هبحاص ىلع وهف .ءايرلا الا, هب ديري ال ىذلا لمعلا امأ

 ‹ نيمسقلا نيذه يف لاكشا, الو . باوثلل ببس ىلاعت هللا هجول صلاخلا لمعلا نأ امك

 . سفنلا ظوظحو ءايرلا بوشب جزتمملا بوشملا لمعلا يف رظنلا امناو
 ؟ ًالصأ ًائيش يضتقي الوأ « ًاباقع وأ ًاباوث يضتقي له « كلذ يف سانلا فلتخا دقو

 . كلذ يف ضراعت نع رابخألا ولخت سيلو

 نإف « ثعاوبلا ةوق ردق ىلا, رظنن نأ - ىلاعت هللا دنع ملعلاو هيف انل حضتي يذلاو

 الو هل ال لمعلا راصو « اطقاستو امواقت يناسفنلا ثعابلل ًايواسم ينيدلا ثعابلا ناك

 نم باقع نود هباقع نكل « باقعلا بجوأو رض « ىوقأ ءايرلا ثعاب ناك ناو « هيلع
 نم لضف ام ردقب باوث هلف « رخآلا نم ىوقأ ينيدلا ثعابلا ناك ناو « ءايرلل درجت

 .[4 ١ :ءاسنلا]#اهفعاضي ةنَسَح كت نإو مرد لاقثم ملي أل هللا نط: ىلاعت هللا لاق « هتوق

 هجح حص « ةراجت هعمو ًاجاح جرخ نم نأ ىلع ةمألا عامجا,انركذ امل دهشيو
 كرحملا وه جحلا ناك ىتم هنأ الا . سفنلا ظوظح نم ظح هب جزتما دقو « هيلع بيثأو

 نوكيو ةمينغلا» وزغلا دصق اذا ىزاغلا كلذكو . باوث نع رفسلا كفني مل« يلصألا

 تفتلي ال نم باوث يواسي ال هنكلو « باوثلا هل لصح « عبتلا ليبس ىلع ةمينغلا دصق

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ًالصأ ةمينخلا ىلا
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 ثلاثلا لصفلا
 هلضفو هتقيقحو قدصلا يف

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 ¢ ةنجلا ىلا ىدهي ربلا ناو 3 ربلا ىلاي ىدهي قدصلا ناف ¢ قدصلاب مكيلع » : ملسو

 يراخبلا هاور . « ًاقيدص هللا دنع بتكي ىتح قدصلا ىرحتيو قدصي لجرلا لازي امو

 . ملسمو

 .سانلانم شحوتسا . قدصلاب هللا لماع نم : يفاحلا رشب لاقو

 : ناعم يف لمعتسي دق قدصلا ظفل نأ ملعاو

 الا ملكتي الو « هظافلأ ظفحي نأ دبع لك ىلع قحف . لوقلا يف قدصلا : اهدحأ
 . اهرهظأو قدصلا عاونأ رهشأ وه ناسللاب قدصلاو « قدصلاب

 ةجاحلا سمت نأ الا, بذكلا سناجت اهنإف ٠ ضيراعملا نع زرتحي نأ يغبنيو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك دقو . لاوحألا ضعب يف ةحلصملا اهيضتقتو « اهيلا,

 هللا ىلص لاقو « هلاتقل اوؤيهتيف ءادعألا ىلا ربخلا يهتني الئل اهريغب ىرو ةوزغ دارأ اذا,

 تهجو : هلوقك ‹ هبر اهب يجاني يتلا هظافلأ يف قدصلا ىنعم يعاري نأ يغبنيو

 وهف ايندلاب الوغشم هللا نع افرصنم هبلق ناك نإف . ضرألاو تاوامسلا رطف ىذلل يهجو
 . بذاك

 هلمع جرام ناف 3 صالخإلا ىلا, عجري كلذو ,ةدارإلاو ةينلا يف قدصلا : يناثلا

 يف امك ابذاك نوكي نأ زوجي هبحاصو « ةينلا قدص لطب . سفنلا ظوظح نم بوش

 ىلا نآرقلا تأرق : ءىراقلا لاق امل . دهاجملاو . ءىراقلاو . ملاعلا : ةثالثلا ثيدح

 . هابحاص كلذكو « ةءارقلا سفن يف ال « هتينو هتدارا, يف هبذك امنا ؛ هرخآ

 . هب ءافولاو مزعلا يف قدصلا : ثلاثلا

 دق ةميزعلا هذهف « هعيمجب تقدصت ًالام هللا يناتآ نا, : لوقي نأ وحنف : لوألا امأ
 . ددرت اهيف نوكي دقو . ةقداص نوكت
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 الإ هيف ةقشم ال هنأل , دعولاب سفنلا وخستو مزعلا يفقدصي نأوحنف : يناثلا امأو

 كلذلو ءةوهشلا تبلغو , ةليرعلا تلجناو «قئاقلا تقيم اذا

 [ "1" : بازحألا]4 هيلع هللا اوُدَماَع ام اوُهَدَص ٌناَجَر َنيِنمُْملا ّنم ا : ىلاعت هللا لاق

نع هللا َدَماَع نم مهمو » : ىرخأ ةيآ يف لاقو
 : هلوق ىلا, 4 َنَهَّدَّصنَل هلْضَف نم انانآ 

 . [الال -/8 : ةبوتلا]# َنوُبِنْكَي اونأك اًميو»

هتينالعو هتريرس ىوتست نأ وهو ‹ لامعألا يف قدصلا : عبارلا
 لدت ال ىتح « 

 عوشخلا نم ةرهاظلا هلامعأ
 ¢ هنطاب يف رمأ ىلع هوحنو

 .٠ كلذ فالخب نطابلا نوكيو

 . ًاقح يدبع اذه : لجو زع هللا لاق هتينالعو دبعلا ةريرس توتسا اذا, لا

 يف قدصلاك « تاجردلا ىلعأ وهو ‹ نيدلا تاماقم يف قدصلا : سماخلا

ضرلاو دهزلاو ءاجرلاو فوخلا
 ءىدابم اهل رومألا هذه نإف 3 لكوتلاو بحلاو ى

 قلطني

 ‹ اهتقيقح لان نم ققحملا قداصلاف , قئاقحو تاياغ اهل مث « اهروهظب مسالا اهيلع

 نم ربا نكْلَو © : ىلاعت هللا لاق . ًاقداص هبحاص يمس هتقيقح تمتو ءيشلا بلغ اذاو

 «نوُقَسملا ْمُه كتلوأَو اوُهَدَص نيذلا َكِئَلوُأ ©: هلوق ىلا,« . . رخآلا مولا مللاب َّنْمآ

 اوباتري ْمَل مث هلوُسَرَو للاب ومآ َنيذَلا نوما امن : ىلاعت لاقو . [1ا/ا/ : ةرقبلا]

 . ٠١[ : تارجحلا] 4 َنوُقداَّصلا مه َكِيَلوُأ مثلا ليبَس يف مهسمنأو مهلاومأب اوُدَهاَجَو

 ًافوخ هللا نم فئاخ وهو الا, هللاب نمؤي دبع نم ام : لوقنف ًالثم فوخلل برضنلو

حلا ةجرد ىلا, غلاب ريغ وهو مسالا هيلع قلطني
 رفصي فيك اناطلس فاخ اذا.هارت الأ « ةقيق

ا, مث «روذحملا عوقو نم افوخ دعتريو
ذ نم ءيش هيلع رهظي الو رانلا فاخي هن

 نع كل

بجع : سيق دبع نب رماع لاق كلذلو . ةيصعملا لعف
 ”-بجعو « اهبلاط مان ةنجلل ت

 . اهبراه مان رانلل

 هذهل ةياغ الف ادخار رغ زوما هذه يف قيقحتلاو
 « اهمامت لاني ىتح تاماقملا

 يوق اماو فيعض اما, « هلاح بسحب ظح لکل نکلو
 ملع اذاو < اقداص يمس يوق اذاف «

مج يف قداصلاو « هل اغص اقدص دبع نم هللا
 دبعلل نوكي دقو ؛ زيزع تاماقملا هذه عي

 تاعاطلاو بئاصملا نامتك قدصلا تامالع نمو . ضعب نود اهضعب يف قدص

 . كلذ ىلع قلخلا عالطا ةهاركو « ًاعيمج
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 ةبقارملاو ةبساحملا يف باب

 ِموُس نم ْتَلِمَع اَمَوَأرَضْحُم ريخ نم تلمع ام سفن لک دج موي 8: ىلاعت هللا لاق
 : لاقو « ٠[ : نارمع لآ]4 ُهَسْفَت هللا ْمُكٌردَحِيَو ًاديعب أدمأ نيبو اهني نأ ول دون
 لوو نم ةبح لاقثم ناك نار ًائينش سفن ْمَلْظَت الف ةمايقلا مويل طسقلا َنيِزاَوَملا ْمَضنَو »
 َنيِمرْجُملا ىر ُباكلا عضوو :  لاقو « ٤١[ : ءايبنألا] 4 َنيِبساَح انب ىَفكَو اهب اتيت
 اًهاصْخُأ الا, ةَريبك الو ةَريْغَص ٌرداَع أل باتتكلا اَذَه لام اَنتليَو ا َنوُلوُفَيَو هيف امم َنيِقْفْشُم
 ُرُدْصَيْذِئمْوَي ال : لاقو « [44 : فهكلا4ادَحأ كبر ُملظَألَوارضاَح اوُلِمَعاَم اوُدَجَوَو
 ارش ورد َلاَقْثم لمعي ْنَمَو * هري اريح ةرذ لاقثم لمعي نمف * مُهَلاَمْعَأ اريل اناا سانا
 . ةرخآلا يف باسحلا رطخ اههبشأ امو تايآلا هذه تضتقاف . [۸- ١ : لازلزلا]« هری

 مهسفنأل ةبساحملا موزل الاراطخألا هذه نم مهيجني ال مهنأ رئاصبلا بابرأ ققحتو
 نسحو « هباسح ةمايقلا يف فخ « ايندلا يف هسفن بساح نمف . ةبقارملا قدصو
 دقو ةعاطلا الا, مهيجني ال مهنأ اوملع املف . هتارسح تماد ةبساحملا لمهأ نمو . هبلقنم
 اوٌرِبِإَصَو اوربا اونم َنيِذَّلا اَهيأ اي 8: لاقف ةطبارملاو ربصلاب ىلاعت هللا مهرمأ
 مث « ةبقارملاب مث « ةطراشملاب ًالوأ مهسفنأ اوطبارف « ۲٠١[ : نارمع لآ] اوطبارو

 ةطبارملا يف مهل تناكف . ةبتاعملاب مث « ةدهاجملاب مث « ةبقاعملاب مث « ةبساحملاب
 « ةبقارمو ةطراشم دعب نوكي باسح لك نكلو « ةبساحملا اهلصأو . تاماقم تس
 . ماقملا كلذ حرش نم دب الو « ةبقاعملاو ةبتاعملا نارسخلا دنع هعبتيو

 . ةطراشملا : لوألا ماقملا

 هطراشيو < حبرلل ًابلط ةراجتلا يف هكيرشب نيعتسي امك رجاتلا نأ : ملعا
 طرشيو . فئاظولا اهيلع فظويو « سفنلا ةكراشم ىلا جاتحي لقعلا كلذك « هبساحيو
 نمأي ال هنا « اهتبقارم نع لفغي ال مث « حالفلا قيرط ىلا اهدشريو . طورشلا اهيلع
 طرش امب ءافولاب اهبلاطيو اهبساحي نأ يغبني غارفلا دعب مث « لاملا سأر اهعييضتو اهتنايخ
 سفنلا عم اذه يف باسحلا قيقدتف . ىلعألا سودرفلا اهحبر ةراجتلا هذه ناف « اهيلع

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نما مزع يذ لك ىلع متحف . ايندلا حابرأ نم ريثكب هقيقدت نم مهأ
 لك ناف « اهتارطخو اهتانكسو اهتاكرح يف اهيلع قييضتلاو « هسفن ةبساحم نع لفغي ال
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 . اهل ضوع ال ةيسفن ةرهوج رمعلا سافنأ نم سفت

 لوقيف هسفن ةطراشمل ةعاس هبلق غرفي نأ يغبني , حبصلا ةضيرف نم دبعلا غرف اذإف

 بلطو «ةراجتلا نم سأيلا عقو لاما سأر ينم ينف اذإف ءرمعلا الا, ةعاضب يل ام: سفنلل

 ينافوتولو . هب يلع معنأو « يلجأ رّخأو « هيف هللا ينلهمأ دق ديدجلا مويلا اذهو « حبرلا

 دق كنأ سفن اي يبسحاف « ًاحلاص هيف لمعأ ىتح ايندلا ىلا ينعجري نأ ىنمتأ تنكل

 نورشعو عبرأ ةليللاو مويلا نأ يملعاو « مويلا اذه يعيضت نأ كاياف « تددر مث تيفوت

 اهنم هل حتفيف « ةفوفصم ةنازخ نورشعو عبرأ موي لكب هل رشني دبعلا نأو « ةعاس

 نم هل لصحيف « ةعاسلا كلت يف اهلمع يتلا هتانسح نم ًارون ةءولمم اهاريف « ةنازخ

حالا نع مهتشهدأل رانلا لهأ ىلع عزو ول ام راونألا كلت ةدهاشمب رورسلا
 ملأب ساس

هو « اهمالظ هاشغيو اهحير حوفي ةملظم ءادوس ىرخأ ةنازخ هل حتفيو « رانلا
 ةعاسلا ي

 ةنجلا لهأ ىلع مسق ول ام يزخلاو عزفلا نم هل لصحيف « اهيف ىلاعت هللا ىصع يتلا

 يهو « هرسي الو هؤوسي ام اهيف سيل ةغراف ىرخأ ةنازخ هل حتفيو « مهميعن مهيلع صغنل

انيو « اهولخ ىلع رسحتيو « حابملا نم ءيشب لغتشا وأ لفغوأ اهيف مان يتلا ةعاسلا
 « هل

هيلع ضرعت اذه ىلعو « هتاف ىتح هلمهأ اذا,ريثكلا حبرلا ىلع رداقلا لان ام
 هتاقوأ نئازخ 

 « ةغراف اهيعدت الو « كتنازخ يرمعت نأ يف مويلا يدهتجا : هسفنل لوقيف هرمع لوط

 . ريغ هكردي ام نييلع تاجرد نم كتوفيف « ةحارتسالاو ةعدلاو لسكلا ىلا يليمت الو

نينسحملا باوث هتاف دق سي « هنع يفع دق ءيسملا نأ به : مهضعب لاق
 هذهف ؟ 

عبسلا هئاضعأ يف ىرخأ ةيصو اهل فنأتسي مث . هتاقوأ يف هسفن يف هتيصو
 : يهو « ة

 اياعر اهنإف « سفنلا ىلا اهميلستو « لجرلاو ديلاو جرفلاو نطبلاو ناسللاو نذألاو نيعلا

هملعيو « اهلامعأ متي اهب « ةدلخملا ةراجتلا هذه ىف اهل ةمداخ
 ىلع ةعبس منهج باوبأ نأ ا

 اهيصويف « ءاضعألا هذ ىلاعت هللا ىصع نمل باوبألا كلت نييعتف . ءاضعألا هذه ددع

 . اهيصاعم نع اهظفحب

 راقتحالا نيعب ملسم ىلا وأ « هيلاررظنلا لحي ال ام ىلا رظنلا نع اهظفحيف نيعلا امأ

 ام ىلا رظنلا وهو « اهحبرو اهتراجت هيف امب اهلغشيو « هنع ّىنغتسم لوضف لك نعو

 ءادتقالل ريخلا لامعأ ىلا رظنلاو « رابتعالا نيعب ىلاعت هللا عنص بئاجع نم هل تقلخ

 بتك ةعلاطمو « ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو « ىلاعت هللا باتك يف رظنلاو

 . ةدافتسالاو ظاعتالل مكحلا
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 ناسللا اهس الو هب قيلي امبةيصولاب وضع لك ىلا مدقتي نأ يغبنب اذكهو

 «ريكذتلاو ركذلا نم . هل قلخ امب هلغشيف . مدقت ايف ناسللا تافا انركذ دقو . نطبلاو
 ىلا « نيبلا تاذ حالصاو « هللا قيرط ىلا ىلاعت هللا دابع داشراو < ميلعتلاو ملعلا راركتو
 . ريخلا نم كلذ ريغ

 ردق ىلع رصتقيو . تاوهشلاو تاهبشلا بانتجاو . هرشلا كرت هفلكيف . نطبلا امأو

 تاوهش نم عنملاب اهبقاعي نأ كلذ نم ًائيش تفلاخ نار هسفن ىلع طرتشيو « ةرورضلا
 كلذ ءاصقتساو .ءاضعألا عيمج يف اذكهو . اهتوهشب تلان امم رثكأ اهتوفيل . نطبلا

 : اهيصاعمو ءاضعألا تاعاط يفخت ام كلذكو . لوطي

 لفاونلا يف « ةليللاو مويلا يف رركتت يتلا تادابعلا فئاظو يف اهتيصو فنأتسي مث

 سفنلا دوعتت نأ ىلا موي لك اهيلا,رقتفي طو رش هذهو .اهنم راثكتسالا ىلعو ءاهيلع ردقي يتلا

 ةيالو نم « ايندلا لامعأ نم ءيشب لغتشي نم ىلع اذه رثكيو . قح كلذ يف هيلع ىلاعت

 هللا قح يضقي نأ ىلا جاتحي ةديدج ةعقاو نع موي ولخي نأ لق ذا, . كلذوحنوأ ةراجتوأ

 . قحلل دايقنالاو . اهيف ةماقتسالا هسفن ىلع طرشي نأ هيلعف . اهيف

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو

 ىنمتو . اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو . توملا دعب امل لمعو . هسفن ناد نم سيكلا »

 . 230( [ينامألا] هللا ىلع

 نأ لبق اهونزو . اوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح : هنع هللا يضر رمع لاقو

 : ةقاحلا]# ةيفاخ مكنم مفحت ال نوضَرعَت ذئموي »ربكألا ضرعلل اوؤيهتو « اونزوت

1۸[ . 

 : ةبقارملا : يناثلا ماقملا

 اهل ةبقارملا الي قبي مل . هانركذ ام اهيلع طرشو . هسفن ناسنالا ىصوأ اذا,

 :هللا ىلص هللا لوسر لئس امل « ناسحإلا ريسفت يف حيحصلا ثيدحلا يفو . اهتظحالمو

 SS e هيلع

 )١( مدقت دقو فيعض .

 ضف



خأ نمم : هل لاقف « ءيش هرهاظ نم
: لاقف ؟ نوكسلاو ةبقارملا هذه تذ

 رودس نم 

سأر تطبار ديصلا تدارأ اذا, « انل تناك
 . ةرعش اهل كرحتي ال ىتح رحجلا 

 ىوه هيلع هكرح له . لمعلا يفو لمعلا لبق هسفن ناسنإلا بقاري نأ يغبنيو

ناف ؟ ةصاخ ىلاعت هللا وه هل كرحملا وأ سفنلا
 « هكرت الاو « هاضمأ « ىلاعت هللا ناك 

 . .صالخإلا وه اذهو

 هريغل ناك نإو « ىضم هلل ناك ناف « همه دنع فقو ًادبع هللا محر : نسحلا لاق

 .رحأت

 ةيصعملا يف هتبقارمو « اهيف ًاصلخم نوكي نأ وهو« ةعاطلا يف دبعلا ةبقارم هذهف

 ىلع ركشلاو « بدألا ةاعارمب نوكت حابملا يف هتبقارمو < عالقإلاو مدنلاو ةبوتلاب نوكت

 ربصلا نم دب ال ةيلب نم ولخي الوءاهيلعركشلا نم هل دب ال ةمعن نم ولخي ال هناف , معنلا

 . ةبقارملا نم كلذ لكو « اهيلع

 عبرأ نع لغشي ال نأ لقاعلا ىلع قح : دواد لآ ةمكح يف هبنم نب بهو لاقو

يضفي ةعاسو . هسفن اهيف بساحي ةعاسو « هبر اهيف يجاني ةعاس : تاعاس
 ىلا اهيف 

 نيبو هسفن نيب يلخي ةعاسو « هسفن نع هنوقدصيو « هبويعب هنوربخي نيذلا هناوخا

ذه ىلع نوع ةعاسلا هذه ناق « مرحي الو لحي اميف اهتاذل
 . ةوقلل مامجاو « تاعاسلا ه

 وه لمع نع ولخت نأ يغبني ال « برشملاو معطملاب اهيف لوغشم وه يتلا ةعاسلا هذهو

 ول ام بئاجعلا نم هيف « هلوانتي يذلا ماعطلا ناف 3 ركفلاو ركذلا وهو « لامعألا لضفأ

 . حراوجلا لامعأ نم ريثك نم لضفأ ناك هيف ركفت

 : لمعلا دعب ةبساحملا : ثلاثلا ماقملا

 « حل ثمّدق ام سفن رْظنْتلَو « هللا اوُهَنَأ اوُُآ َنيِدَّلا اَهيأ اي 2: ىلاعت هللا لاق

اق كلذلو 2 لمعلا يضم دعب ةبساحملا ىلا ةراشا,هذهو ١4[ : رشحلا]
 هللا يضر رمع ل

 . اوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح : هنع

 هؤجفي نمؤملا نا, : لاقو . هسفن بساحي « هسفن ىلع ماوق نمؤملا : نسحلا لاقو

 . فيحصت وهو « يروثلا » ةطوطخملا خسنلا يف 0(
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 ةليح نم ام هللاو نكلو . يتجاح نمل كناو كيهتشأل ينا, هللاو : لوقيف هبجعي ءيشلا

 تدرأ ام : لوقيف هسفن ىلا عجريف ءيشلا هنم طرفيو . كنيبو ينيب ليح تاهيه . كيلا,
 . هللا ءاش نارأدبأ اذه ىلا دوعأ ال هللاو ؟ اذهلو يل ام . اذه ىلا

 يف ريس ن نمؤملا نا « مهتكله نيبو مهنيب لاحو « نآرقلا مهقثوأ موق نينمؤملا نإ

 ذوخأم هنأ ملعي < « لجو زع هللا ىقلي ىتح ًائيش نمأي ال « هتبقر كاكف يف ىعسي « ايندلا

 . هلك كلذ يف هيلع ذوخأم « هحراوج يفو . هناسل يفو « هرصب يفو « هعمس يف هيلع

 « هسفن هيف طراشي راهنلا لوأ يف تقو هل نوكي نأ يغبني امك دبعلا نأ : ملعاو

 ام عيمج ىلع اهبساحيو « راهنلا رخآ يف هسفن اهيف بلاطي ةعاس هل نوكي نأ يخبني كلذك

 . موي وأ رهش وأ ةنس لك رخا يف ءاكرشلا عم ايندلا يف راجتلا لعفي امك « « اهنم ناك

 هل نيشتل نارسخلا يفو « حبرلا يفو « لاملا سأر يف رظني نأ ةبساحملا ىنعمو

 ‹ لئاضفلاو لفاونلا هحبرو . ضئارفلا هنيد يف لاملا سأرف . ناصقنلا نم ةدايزلا
 اهباقعب لغتشا ةيصعم بكترا ناو . ضئارفلا ىلع ًالوأ اهبساحيلو . يصاعملا هنارسخو
 . طرف ام اهنم يفوتسيل اهتبقاعمو

 نبا وه اذإف ًاموي بسحف « هسفنل ابساحم ناكو « ةقرلاب ةمصلا نب ةبوت ناك : ليق
 : لاقو خرصف < 0 ا

 ةرشع موي لك يفو فيك ! ؟ بنذ ةئامسمحو بنذ فلا نيرشعو دحاب كلملا ىقلأ ! اتليواي

 ىلا ةضكر اه اي : لوقي ًالئاق اوعمسف « تيم وه اذإف هيلع ًايشغم رخ مث !! بنذ فال

 ! ىلعألا سودرفلا

 يف هراد تألتمال هراد يف ارجح اهلعفي ةيصعم لكب ىمر ول ناسنإلا نايف « ةعاس لك يف

 . هپ هوسنو هللا هاصحأ #ةتبثم يهو يصاعملا ظفح يف لهاستي هنكلو « ةريسي ةدم

 : اهريصقت ىلع سفنلا ةبقاعم : عبارلا ماقملا

 نم ايف قوا ا ريضقت اهم ىر هيف اخ اذ[ ديلا نأ: :ملعأ
 هيلغ رسعيو بونذلا ةفراقم ذئنيح هيلع اهسي هناف « اهلمهي نأ يغبني الف يصاعملا

 . هدلوو هلهأ بقاعي امك ةحابم ةبوقع اهبقاعي نأ يغبني لب . اهماطف

 ىلص دقو عجر مث « هل طئاح ىلا جرخ هنأ : هنع هللا يضر رمع نع يور امكو
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 « رصعلا سانلا ىلص دقو تعجرو « يطئاح ىلا تجرح امنا, : لاقف . رصعلا سانلا

 هلغش هنأ هنع انيورو « ةعامجلا هنتاف امنا, : ثيللا لاق . نيكاسملا ىلع ةقدص يطئاح

 . نيتبقر قتعأ اهالص املف « نامجن علط ىتح برغملا نع رمأ

حبصأ ىنح اهيف'دجهتي مقي مل ةليل مان هنع هللا يضر يرادلا ميمت نأ يكحو
 ماقف ‹ 

 ٠ ص يدلل وع ایف ميم ب
: لاقف هسفن ىلع لبقأ مث ؟ هذه تينب ىتم : لاقف ةفرغب نانس نب ناسح مو

 

 . اهماصف « ةنس موصب كنبقاعأل ! كينعي ال امع نيلأست

 نأ يكح ام : كلذ لاثم . هلعف هيلع مرحيف « لحي ال امم كلذ ريغب تابوقعلا امأف

 نأو « تلش ىتح رانلا يف اهعضوف « ةأرما ذخف ىلع هدي عضو « ليئارسا ينب نم ًالجر

 ديعي نأ دارأ املف ؟ عنصأ نأ تدرأ اذام : لاقو ركفف « ةأرما ىلا لزنبل هلجر لوح رخآ

 تعطقت ىتح اهكرتف . يعم عجرت ال هللا ةيصعم ىلا تجرخ لجر تاهيه : لاق هلجر

 ازئاج ناك امناو « مرحم هلك اذهف « هينيع علقف ةأرما ىلا رظن رخآ نأو « حايرلاو رطملاب

لهجلا كلذ ىلع مهلمح « انتلم لهأ نم قلخ كلذ وحن كلس دقو . مهتعيرش يف
 

رفن ىتح هنيع مطلف « ةأرما ىلا رظن هنأ : دهازلا ناوزغ نع يكح امك « ملعلاب
 ٠ ت

 افقوت هسفن يف دجو هنأو ء ًاديدش دربلا ناكو ةبانج هتباصأ هنأ : مهضعب نعانيورو

 ةديدش تناكف « اهرصعي الو اهعزني الأ , هتعقرم يف الا, لستغي الأ ىلآف « لسغلا نع

نأ ناسنالل سيل هنإف « ملعلاب لهجلا نم اذهو . ًالطر نيرشع ىلع ديزت ةفاثكلا
 

ع نيدبعتملا نع رداصلا نفلا اذه نم ًاريثك تركذ دقو . اذه لثمب هسفن يف فرصتي
 ىل

 . « سيلبا, سيبلت » ب ىمسملا يباتك يف لهجلا

 : ةدهاجملا : سماخلا ماقملا

 , قبس امك اهبقاعي نأ ةيصعم تفراق دق اهآر اذا, يغبنيف « هسفن بساح اذا, هنأ وهو

 نأ يغبنيف « داروألا نم درو وأ « لئاضفلا نم ءيش يف لسكلا مكحب ىناوتت اهآر نا

ص هتتاف هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع درو امك  اهيلع داروألا ليقثتب اهبدؤي
 يف ةال

 اهدهاجي هناف « داروألا ىلع هسفن هعواطت مل اذاو . ةليللا كلت هلك ليللا ايحأف « ةعامج

 . عاطتسا ام اههركيو

 ناو «ًاوفع ريخلا ىلع مهيتاوت مهسفنأ تناك نيحلاصلا نا, : كرابملا نبا لاقو
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 . ًاهرك الا انيتاوت آل انسفنأ

 . مهلضف يف درو امو « نيدهتجملا رابخأ اهعمسي نأ اهيلع هب ناعتسي امتو

 . هلاعفأب یدتقیف . مهنم هيلع ردقي نم

 O ا تاويل كا مهضعب لاق

 فلأ موي ؛'لك يلصي سيق دبع نب رماع ناك دقو . ًاعوبسأ كلذ ىلع تلمعف ؟ هداهتجا

 الا ماننامف قورسم جحو ‹ ٌرفصيو ٌرضخي ىتح موصي ديزي نب دوسألا ناكو . ةعكر

 ناكو . ةيآ نيسمخ امهنيب أرقيو « زبخلا ناكم تيتفلا برشي يئاطلا دواد ناكو . أ دجاس

 ياصوملا فو: ريزخلا دبع ني ريع اناكو م تامتخ ثالث موي لك مع و نيزك
 دمحم وبأ رواجو « ةمتعلا ءوضوب رجفلا ءامدقلا نم ًاسفن نوعبرأ ىلصو « مدلا نايكبي

 هللاقف « هلجر دمي ملو . طئاح ىلا دنتسي ملو . ملكتي ملو مني ملف ةنس يريرحلا

 . يرهاظ ىلع ينناعأف ينطاب قدص ملع :لاق ؟ اذه ىلع تردق مب : يناتكلا ركب وبأ
 نمف « ةردابم مايأ يه امنا, : تلاقف اهسفنب قفرلاب اهوملكف ةدباعلا ةلحز ىلع اولخدو

 نموصألو « يحراوج ينتلقأ ام هلل نيلصأل ! هاتوخاراي هللاو ًادغ هكردي مل ءيش مويلا هتاف

 . يانيع ءاملا تلمح ام نيكبألو « يتايح مايأ يف هل

 يباتك يف رظنيلف « مهتادهاجم نيتاسب يف جرفتيو « موقلا ريس يف رظني نأ دارأ نمو

 نم مهيلا ةفاضإلاب هسفن دعي ام موقلا رابخأ نم ىري هناف « ةوفصلا ةفص » ب ىمسملا

 . هعامس دنع هسفن رقنحي ام ةوسنلا نم تادبعتملا رابخأ نم لب « ىتوملا

 اهخيبوتو سفنلا ةبتاعم يف : سداسلا ماقملا

 . هتقم نم هللا هنمآ هللا تاذ يف هسفن تقم نم : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لاق

 ًاطئاح لخدو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تعمس : هنع هللا يضر سنأ لاقو
 هللاو « خب خب ‹ نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع : رادج هنيبو ينيبو لوقي هتعمسف

 . كنبذعيل وأ باطخلا نبا اي هللا نيقتتل

 بتاعي وهو اهججأ دق ران هيدي نيب اذإف دباع ىلع تلخد : ةثراح نب ىرتخبلا لاقو

 . تام ىتح اهبتاعي لزي ملف « هسفن

 . فتو يل فأف : نوحلاصلا ركذ اذا, لوقي مهضعب ناكو
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« ءوسلاب ةرامأ تقلُح دقو « كيبنج نيب يتلا كسفن كل ودع ىدعأ نأ : ملعاو
 

هدوقت نأو < اهدراوم نع اهماطفو اهتيكزتو اهميوقتب ترمأ دقو « رشلا ىلا ةلايم
 لسالسب ا

 ناو « كلذ دعب اهب رفظت ملو < تدرشو تحمج اهتلمهأ ناف « اهبر ةدابع ىلا رهقلا

 لبقت نأ كليبسو . اهريكذت نع نلفغت الف « ةنئمطم ريصت نأ انوجر خيبوتلاب اهتمزل

 نيعّذت « كلهج مظعأ ام « سفن اي : لوقتو اهتوابغو اهلهج اهدنع ررقتف « اهيلع

 وأ ةنجلا ىلا ةرئاص كنأ نيملعت امأ « ًاقمحو ةوابغ سانلا دشأ تنأو ةنطفلاو ءاكذلا

وي يف فطتخا امبرو ! ؟ريصي امهتيأ ىلا يردي ال نم وهلي فيكف ؟ رانلا
 يف وأ هم

 الو « دعوم ريغ نم ةتخب يتأي تدوملا نأو « بيرق تآ وه ام لك نأ نيملعت امأ ! هدغ

ةأجف توملا هيف نوكي نأ نكمي سافنألا نم سفن لك لب « نس نود نس ىلع فقوتي
 » 

 نيدعتست ال كلامف . توملا ىلا يضفي مث . ةأجف ضرملا ناك ةأجف توملا نكي مل ناو

ال ىلاعت هللا ةيصعم ىلع كتأرج تناك نا, « سفن اي ! ؟ كنم بيرق وهو توملل
 كداقتع

أ امف « كيلع هعالطاب كملع عم تناك ناو ! كرفك مظعأ امف كاري ال هللا نأ
 دش

 , مامحلا يف ةعاس دوعقلاب كلذ يبرج ؟ هباذع ىلع ةقاط كلأ ! كءايح لقأو « كتعاقر

 5 تاوهشلا بح ةماقتسالا نم كل عناملا ناك نا, ! سفن اي . رانلا نم كعبصأ يبرق وأ

 . تالكأ تعنم ةلكأ برو ‹ ردكلا نع ةيفاصلا ةيقابلا تاوهشلا يبلطاف

حصيل مايأ ةثالث ءاملا كرتب بيبطلا هيلع راشأ ضيرم لقع يف كلوق امو
 ابهتيو 

ةثالث ربصيأ ؟ ةوهشلا قح ءاضق يف لقعلا ىضتقم امف ! ؟ رمعلا لوط هبرشل
 معنتيل مايأ 

 ةفاضالاب كرمع عيمجف ؟ ًادبأ ملآلا همزلي مث لاحلا يف هتوهش يضقي مأ ؟ رمعلا لوط

 ىلا ةفاضالاب مايأ ةثالث نم لقأ رانلا لهأ باذعو ةنجلا لهأ ميعن ةدم وه ىذلا دبألا ىلا

لأ ! يرعش تيلو . ايندلا رمع ىلا ةفاضالاب ةظحل نم لقأ لب « رمعلا عيمج
 نع ربصلا م

 « ةدهاجملا ملأ ىلع ربصلا قيطي ال نمف ؟ تاكردلا يف رانلا مأ « لوطأو دشأ تاوهشلا

 « اهوحن وأ ةنس نيتس دعب امأ ؟ هاجلا بح كلغشأ ؟ ةرخآلا يف باذعلا ملأ قيطي فيك

ع ةرثكو « اهئاكرش ةسخل ايندلا تكرت اله . هاج هدنع كل ناك نم الو تنأ نيقبت ال
 اهئان

 ةبحص يف لاعنلا فص نيملاعلا بر راوجب نيلدبتستأ ؟ اهئانف ةعرس نم ًافوخو
 تمدن تكردتسا ولو « ةبابّص رمعلا نم تيقب دقو ‹ ةعاضبلا رثكأ عاض دق ؟ ىقمحلا

 « لاوط مايأل راصق مايأ يف يلمعا ؟ لوألا ىلا ريخألا تفضأ اذا, فيكف < عاض ام ىلع

 جورخ نوكي نأ لبق رارحألا جورخ ايندلا نم يجرخا . لاؤسلل باوجلا يدعأو

 هذه يف يركفت . رسي مل ناو هب ريس راهنلاو ليللا هتيطم تناك نم هنا . رارطضا
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 . ةمحرلا

 ولم خام ع“
OT 0انو  

 ركفتلا باب
 : نارمع لآ ] 4 ًالطاب اَذَه َتْقَلَح ام انّبَر ضرألاو ِتاوّمّسلا لح يف نو ٌرَكَفَتَيَو» : هلوقب نيركفتملا ىلع ىنثآو « زيزعلا هباتك يف ربدتلاو ركفتلاب هناحبس هللا رمأ دق

 ٠ [ ۳ : دعرلا ] « نو ٌرَكَفتَي موقل ٍتايآل كد يف نا ط : لاقو ]۱۹۱
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع نعو

 . ٠0۲ هللا يف اوركفت الو هللا ءالآ يف اوركفت » : ملسو هلآو هيلع

 . ةليل مايق نم ريخ ةعاس ركفت : هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاقو

 . لمع الاي ملعامو « ملع الا, مهف امو « مهف الارطق ءىرما ةركف تلاط ام : هبنم نب بهو لاقو
 . هوصع امل ىلاعت هللا ةمظع يف سانلا ركفت ول : يفاحلا رشب لاقو
 ضرألا يف َنورِبكَي َنيِذَّلا يتابآ ْنَع ُفرْصْأَس هل : ىلاعت هلوق يف يبايرفلا لاقو

 . يرمأ يف ركفتلا نم مهبولق عنمأ : لاق , [1417 : فارعألا] حلا ريب

 تاوامسلا توكلم يف ركفتف « ءارمق ةليل يف حطس ىلع يئاطلا دواد ناكو
 ام . دواد اي : لاق هاراملف . فيسلا هديبو ًانايرع بثوف « هل راج راد يف عقوف < درألاو
 . كلذب ترعش ام : لاق ؟ كاقلأ ىذلا

 . ةرخآلا ىلا اهب رظنيل لب < اهيلاررظنيل قلخت مل ايندلا نار : طابسأ نب فسوي لاقو
 . مدلا لوبي هركفت ةدش نم نايفس ناكو

 5 يناسفن ظح نع عاطقناو « ةلفغ نم ةهابتنا دنع ةعور : يناتكلا ركب وبأ لاقو
 . نيلقثلا ةدابع نم لضفأ . ةعيطق فوخ نم داعتراو

 يفو « ةمظعلا » يف خيشلا وبأو « «ريكفتلا » يف ايندلا يبأ نباو « بعشلا » يف يقهيبلاو « طسوألا » يف يناربطلا هجرخأ 01(

 : ءايحالا حرش رظناو 3 هتاركنم نم ثيدحلا اذه يبهذلا دروأ دقو «كورتم: يئاسنلا لاق « عفان نب عزاولا هدنس
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 هتارمثو ركفلا ىراجم نايب

 قلعتي رمأ يف يرجي دقو ‹ نيدلاب قلعتي رمأ يف يرجي دق ركفلا نأ : ملعاو

 ةعبرأ يف ناسنإلا رظنيلف . لوطي كلذ حرشو « نيدلاب قلعتي ام انضرغ امناو « هريغب

 الف . تايجنملا تافصلاو « تاكلهملا تافصلاو « يصاعملاو « تاعاطلا : عاونأ

 . هيلا ةبرقملاو « هللا نع ةدعابملا كتافص نع الو « كسفن نع لفغت

 ةلمجو « تاكلهملا تافصلا ةلمج اهيف تبثي ةديرج هل نوكت نأ ديرم لكل يغبنيو

 . موي لك هسفن ىلع كلذ ض يوءتاعاطلاويصاعملا ةلمجو « تايجنملا تافصلا

 : يهو « اهريغ نم ملس اهنم ملس ناي هناف « ةرشع يف رظنلا تاكلهملا نم هيفكيو

 هرشو« ماعطلاهرشو 2 بضخلاةدشو ‹ دسحلاو < ءايرلاو «بجعلاو 3 ربكلاو 2 لخبلا

 5 هاجلا بحو « لاملا بحو « عاقولا

 ءاضقلاب ىضرلاو « ءالبلا ىلع ربصلاو « بونذلا ىلع مدنلا : ةرشع تايجنملا نمو

 يف صالخإلاو ايندلا يف دهزلاو « ءاجرلاو فوخلا لادتعاو « ءامعنلا ىلع ركشلاو

 . عوشخلاو « ىلاعت هللا بحو . قلُحلا عم قلُحلا نسحو « لامعألا

 تامومذملا نم يفك ىتمف « ةدومحم ةرشعو « ةمومذم ةرشع : ةلصخ نورشع هذهف

 . اهايار هتيافك ىلع ىلاعت هللا ركشو « اهيف ركفلا كرتو « هتديرج ىف اهيلع طخ ةدحاو

 اذكهو « ةيقابلا ةعستلا ىلع لبقي مث « هنوعو ىلاعت هللا قيفوتب الا متي مل كلذ نأ ملعيلو

 اذإف « تايجنملا تافصلاب فاصتألاب هسفن بلاطي كلذكو . عيمجلا ىلع طخي ىتح لعفي

 هيلإ جاتحي اذهو « يقابلاب لغتشاو اهيل طخ « ًالثم مدنلاو ةبوتلاك , اهنم ةدحاوب فصتا

 أا

 م هدئارج يف اوتبثي نأ يغبنيف « نيحلاصلا يف نيدودعملا نم سانلا رثكأ امأف

 , ءارملاو « ةميمنلاو ةبيخلاب ناسللا قالطاو « تاهبشلا لكأك « ةرهاظلا يصاعملا

 كرت يف ةنهادملاو « ءادعألا ةاداعمو « ءايلوألا ةالاوم يف طارفإلاو « سفنلا ىلع ءانثلاو

 ال نيحلاصلا هوجو نم هسفن دعي نم رثكأ نإف « ركنملا نع يهنلاو « فورعملاب رمألا

 , ماثآلا نم حراوجلا رهطت مل امو « هحراوج يف يصاعملا هذه نم ةلمج نع كفني

 . هريهطتو بلقلا ةرامعب لاغتشالا نكمي ال
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 مهدقفت نوكي نأ يغبنيف « رومألا هذه نم عون مهيلع بلغي سانلا نم قيرف لكو

 لعف نمو . ظعولاب وأ « سيردتلاب اما, « تيصلا راشتناو ‹ ةرهشلا بلطو ¢ ملعلاب

 يف تاكلهملا تافصلا خوسر نم كلذ لكو < ءاسنلا رياغتي امك او رياغتي نأ ىلا ملعلا

 . اهيف رورغم وهو « اهنم ةاجنلا ملاعلا نظي يتلا بلقلا رس

 بلطو 3 ةلزعلاو دارفنالا هيلع بجاولاف « تام هلا هذه هسفن نم سحأ نمو

 ول دوي مهنم لكو . ىواتفلا نوعفادتي ةباحصلا ناك دقف , ىواتفلل ةعفادملاو لومخلا

 ببس اذه : نولوقي دق مهناإف « سنإلا نيطايش يقتي نأ يغبني اذه دنعو . هافك هاخأ نأ

 « مالسإلا مدهني مل تمولو « ينع نغتسم مالسإلا نيد : مهل لقيلف < ملعلا ساردنال

 نم تافصلا هذه ايافخل نطفتلا يف ملاعلا ركف نكيلف < يبلق حالصا نع نغتسم ريغ انأو
 . انع هاضري امل انقفوي نأو انبولق داسف حلصي نأ هللا لأسن « هبلق

 [هنم عونم هللا تاذ ىف ركفتلا نأ ف] لصف

 اوركفت الو هللا ءالآ يف اوركفت » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ مدقت دق
 هناإف « كلذ يف ريحتت لوقعلا نأ كلذو « هنم عونمم هناحبس هتاذ يف ركفتلاف « هللا يف
 يش لمك سيل 8: ريوصتلاب بولقلا همهوتت وأ « ركفتلاب لوقعلا هلثمت نأ نم مظعأ

 . ١١[ : ىروشلا] ( ٌريصبلا ٌعيِمّسلا وهو
 هلوقك كلذ ىلع ثحلاب نارقلا درو دقف . ىلاعت هللا تاقولخم يف ركفتلا امأف

 ىيلوأل تايآل ٍراَهَلاَو ليللا فالتخاو ضرألاو تاوَمّسلا قْلَخ يف نايل : ىلاعت
 ِتاَومَّسلا يف ادام اورظنأ لف # هلوقو . ۱۹١[ : نارمع لآ] تايآلا . . . ع بابلالا

 . ٠١١[ : سنوي] 4 ضزألاو
 ناف « هسفن يف ناسنإلا ركفتيف « ةفطن نم قولخملا ناسنالا ىلاعت هللا تايأ نمو

 ىلع فوقولا يف رامعألا يضقنت ام « ىلاعت هللا ةمظع ىلع ةلادلا بئاجعلا نم هقلخ يف

 يفو # : لاقف . هسفن يف ربدتلاب ىلاعت هللا هرمأ دقو . كلذ نع لفاغ وهو هرشع رشع
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 ىلع مالكلا ركشلا باتك يف مدقت دقو . ١[ : تايراذلا] 4 ٌنوُرصبُت الفا مكسفنأ
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 ۰ . كانه بلطيلف ناسنإلا قلخ ضعب

 جزوريفلاو ةضفلاو بهذلا نم نداعملاو « لابجلا يف ةعدوملا رهاوجلا هتايآ نمو

 ةقيمعلا ةميظعلا راحبلا هتايا نمو . اهريغو راقلاو تيربكلاو طفنلا كلذكو < اهوحنو

 . ضرألا عيمجب طيحملا مظعألا رحبلا نم عطق يه يتلا « ضرألا راطقأل ةفنتكملا

 ءاملا ىلا ةفاضإلاب ناكل « لابجلاو « ىراربلا نم « ضرألا نم فوشكملا عمج ولو

 . ربلا يف هدهاشن ام فاعضأ بئاجع رحبلا يفو « ميظع رحب يف ةريغص ةريزجك

 ناجرملا تبنأ فيك رظناو « ءاملا تحت ةفدص يف هرّدو « ؤلؤللا قلخ فيك رظناو

 رظناو«رحبلا هفذقي ام فانصأو ربنعلا نم هادع ام كلذكو ء ءاملا تحت روخصلا مص يف

 اهقوست راحبلا يف اهريسو « ءاملا هجو ىلع ىلاعت هللا اهكسمأ فيك نفسلا بئاجع ىلا

 جاتحا ولف « تابنو ناويح نم ضرألا ىلع ام لك ةايح هنإف « ءاملا كلذ نم بجعأو حايرلا

 اذإ مث « كلذ كلم ول اهليصحت يف ايندلا نئازخ عيمج لذبل اهنم عنمو « ءام ةب رش ىلا دبعلا

 هذه نع دبعلا لفغي الف « اهجارخإ يف ضرألا نئازخ عيمج لذبل « اهجورخ عنمو اهبرش

 . ةمعنلا

 رظناو « هتوقو هتدش ىلا رظنا مث « نيعلاب ىري ال فيطل مسج وهو ءاوهلا هتايآ نمو

 بهشلاو دربلاو جلثلاو رطملاو قربلاو دعرلاو مويغلا نم هيف رهظي امو « وجلا بئاجع ىلا

 امك ءاوهلاب اهتحنجأب حبست ريطلا ىلا رظناو . بئاجعلا نم كلذ ريغو « قعاوصلاو
 ‹ اهرمقو اهسمشو اهبكاوكو اهمظعو ءامسلا ىلا رظنا مث « ءاملا يف رحبلا ناويح حبسي

 يف ليللا جليا, ىلا, رظناو « هعضرمو هلكشو هنول يف ةمكح هيف هللو الا بكوك اهيف امو

 ءاتشلاو فيصلا يف فلتخا فيك « سمشلا ريسم رظناو « ليللا يف راهنلاو « راهنلا

 . فيرخلاو عيبرلاو

 يف بكوك رغصأ ناو « ةرم نيتسو ًافينو ةئام ضرألا لثم سمشلا ناي : ليق دقو

 ةرثك ىلا رظناف « دحاو بكوك ردق اذه ناك اذإف . تارم نامث ضرألا لثم ءامسلا

 « اهرغص عم كلذب كنيع ةطاحإ ىلاو « بكاوكلا اهيف يتلا ءامسلا ىلاو « بكاوكلا

 الو < هنم كبجعت عطقني الف « بهذلاب هومم فرخزم ينغ تيب لخدت كنأ كنم بجعلاو

 هتعتمأو هبئاجعو هفقسو هضرأ ىلاو < ميظعلا تيبلا اذه ىلا رظنت تنأو هركذت لازت

 تيسن دقلف , كقلاخ ءانب يف ركفتت الو « كبلقب هوحن ىلا تفتلت ال مث هشوقن عئادبو

 جرخت ةلمن لثمك الا, كتلفغ يف كلثم امف « كجرفو كنطبب تلغتشاو « كبرو كسفن
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 ثيدح يف اهعم ثدحتتف اهتخأ ىقلتف « كلملا رصق طئاح يف هترفح يذلا اهتيب نم
 يف تنأ اذكهف . هيف نم الو كلملا رصق ركذت الو . هيف تعمج امو هتنب فيكو « اهتيب

 . كتيب فقس نم ةلمنلا هفرعت ام الا, ءامسلا نم فرعت امف . كتلفغ

 مولعلاو « رصقت رامعألاو . نيركفتملا ركف اهيف لوجي يتلا لمجلا دقاعم نايب اذهف
 بئاجع ةفرعم نم ترثكتسا املك كنأ الا, < تاقولخملا ضعبب ةطاحإلا نع لقت
 ام عم انه اه هيلا انرشأ اميف ركفتف . متأ عناصلا لالجب كتفرعم تناك . تاعؤنصملا
 هللا لعف اهنا, ثيح نم ءايشألا هذه يف رظن نمف . ركشلا باتك يف ةراشإلا نم هانمدق
 ثيح نم اهيلع رظنلا رصق نمو « هتمظعو ىلاعت هللا لالجب ةفرعملا دافتسا . هعنصو
 نم هللاب ذوعن . يقش « بابسألا ببسمب اهطابترا ثيح نم ال « ضعب يف اهضعب ريثأت
 نم هارن ال اميف ركفتلل هجو الو « لالضلا بابسأ ىلا نوكرلا نمو « لاهجلا مادقأ ةلزم
 . ملعأ هللاو هارن ام ىلا, هنع انلدع كلذلف . نجلاو ةكئالملا

 هب قلعتي امو هدعب امو توملا ركذ يف باب
 ركذ نع ةلاحم ال هبلق لفغي « اهرورغ يف بكملا ايندلا يف كمهنملا نأ : ملعا

 ¢ ءىدتبم بئات وأ 3 كمهنم اما, سانلا مث 3 هنم رفنو ههرك هركذ ناو 3 هركذي الف توملا

 : هبتنم فراع وأ

 « همذب لغتشيو « هايند ىلع فسأتل هركذيف هركذ ناو . هركذي الف كمهنملا امأف
 . ًادعب الا, ىلاعت هللا نم توملا ركذ هديزي ال اذهو

 مامتب يفيف < ةيشخلاو فوخلا هبلق نم هب ثعبنيل توملا ركذ رثكي هناف « بئاتلا امأو
 وهو «دازلا حالصا, لبق وأ اهمامت لبق هفطتخي نأ ةفيخ توملا هركي امبرو « ةبوتلا
 نم : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوق تحت اذهب لخدي الو . توملا ةهارك يف روذعم
 رخأتي يذلاك وهف 3 هريصقتو هروصقل هللا ءاقل فاخي امنا, هنا « هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك

 ةمالعو « هئاقلل ًاهراك دعي الف.هاضريدجو ىلع هئاقلل دادعتسالاب ًالغتشم بيبحلا ءاقل نع
 . ايندلا يف كمهنملاب قحتلا الاو « هاوس هل لغش ال . هل دادعتسالا مئاد نوكي نأ اذه

 ىسني أال وهو بيبحلا ءاقل دعوم هنأل « ًامئاد توملا ركذي هنإف « فراعلا امأو

AY 



 ىلع ءاج بيبح : مهضعب لاق امك « نيملاعلا بر راوج ىلا لقتنيو « نيصاعلا راد

 . ةقاف

 « هينمتو توملا بح يف روذعم اذهو « توملا ةهارك يف روذعم بئاتلا نذإف

 لب « ةايح الو اتوم هسفنل راتخي ال راصف < ١ ىلاعت هللا ىلا هرما ضوف نم امهنم ىلعأو

 ميلستلا ماقم ىلا ءالولاو بحلا طرفب ىهتنا دق اذهف « هالوم ىلا اهبحأ هيلا ءايشألا نوكت

 . ىهتنملاو ةياغلا وهو . ىضرلاو

 ديفتسي دق ايندلا يف كمهنملا ناف « لضفو باوث توملا ركذ يفف « لاح لك ىلعو

 . هردكيو هميعن هيلع صغني هركذ نأل « ايندلا نع يفاجتلا توملا ركذب

 توملا ركذ لضف يف ءاج ام باب

 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 . « توملا : تاذللا مذاه ركذ اورثكأ »

 اونسحأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع ركذ ًالجر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو

 مكبحاص ركذ ناك فيك » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « ءانثلا هيلع
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 امو « ًاحرف اهيف بل يذل كرتي ملف « ايندلا توملا حضف : ىرصبلا نسحلا لاقو

 . اهيف ام عيمج هيلع ناهو « هيلع ايندلا ترغص الا, توملا ركذ هبلق دبع مزلأ

 لك عمجي ناكو « ريطلا ضافتنا ضفتنا توملا ركذ اذا. هللا يضر رمع نبا ناكو

 نوكبي مث ةمايقلاو توملا نوركاذتيف « ءاهقفلا ةليل
 . ةزانج مهيديأ نيب نأك ىتح «

 )١( فيعض دانساب « توملا » يف ايندلا يبأ نبأ ىلا, « ءايحإلا جيرخت » يف يقارعلا هبسن .
 نالوهجم هدنس فو « رمع نبا ثيدح نم ( 4789 ) ةجام نبا هجرخأ فيعض (؟) .
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 دق انلكو « ًادعتسم هل ىرن امو . توملا نقيأ دق انلك : لوقي یرصیقلا دماح ناكو
 مالعف . ًافئاخ اهل ىرن امو رانلاب نقيأ دق انلكو « ًالماع اهل ىرن امو ةنجلاب نقيأ
 « ريخب هللا رمأ نم مكيلع دراو لوأ وهف « توملا ! ؟ نورظتنت متيسع امو ! ؟ نوحرفت

 . ًاليمج ًاريس مكبر ىلا اوريس ! هاتوخا ايف « رشب وأ

 « هل مهركذو مهركف ةلقل هنع سانلا لفغ امناو « ميظع توملا رطخ نأ : ملعاو

 يف قيرطلاو « توملا ركذ هيف عجني ال اذهلف . لفاغ بلقب هركذي امنا, مهنم هركذي نمو
 ةزافم ىلا رفاسي نأ ديري يذلاك « هيدي نيب وه يذلا توملا ركذل هبلق دبعلا غرفي نأ كلذ

 هلاكشأ ركذ كلذ يف قيرط عفنأو . كلذ يف الاركفتي ال هنإف « رحبلا بكري وأ . ةرطخم

 هللا يضر ءادردلا وبأ لاقو . هريغب ظعو نم ديعسلا : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق

 . مهدحأك كسفن دعف . ىتوملا ركذ اذا, : هنع

 ركفتيلف « ايندلا يف ءيش ىلا هسفن تنكس ىتمو « رباقملا لوخد رثكي نأ يغبنيو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأ : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع يور دقو -
 رمع نبا ناكو « ليبس رباع وأ بيرغ كنأك ايندلا يف نك » : لاقف يبكنمب ملسو هلآو
 نم ذخو « ءاسملا رظتنت الف تحبصأ اذاو . حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذا, : لوقي

 امأف « لمألا لوطو ىوهلا : يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نا,» : رخآ ثيدح يفو

 . ©( ةرخآلا يسنيف لمألا لوط امأو « قحلا نع لضيف ىوهلا

 مكلكأ » : هباحصأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نعو

 اوتبثأو . لمألا اورصق » : لاق ؟ هللا لوسر اي معن : اولاق « ؟ ةنجلا لخدي نأ بحي

 . ( "هئايح قح لجو زع هللا نم اويحتساو « مكراصبأ نيب مكلاجا

 )١( ءايحإلا حرش رظناو . فيعض هدنسو رباج نع مكاحلاو يدع نبا هجرخأ ۱١/ ۲۳۷

  (00السرم نسحلا نع « لمألا رصق » ىف ايندلا يبأ نبا هاو ر فيعض .
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 ذا, « مارحلا دجسملا يف كلملا دبع نب ناميلس امنيب : لاق يميتلا ايركز يبأ نعو

 نم يقب ام برق تيأر ول ! مدآ نبا : هيف اذإف « هأرقي نم بلطف « شوقنم رجحب يتأ

 كصرح نم ترصقلو « كلمع نم ةدايزلا يف تبغرلو 2 كلمأ لوط يف تدهزل كلجأ

 نابف ‹ كمشحو كلهأ كملسأو < كمدق كب تلز دقول كمدن كاقلي امناو ‹ كليحو

 مويل لمعاف ‹ دئاز كتانسح يف الو ‹ دئاع كايند ىلا تنأ الف « بسنلاو دلولا كنم

 ةمادنلاو ةرسحلا موي ةمايقلا

 : نائيش لمألا لوط يف ببسلا نأ : ملعاو

 . لهجلا : يناثلاو « ايندلا بح : امهدحأ

 هبلق ىلع لقث « اهقئالعو اهتاذلو اهتاوهشبو اهب سنأ اذا, ناسنإلا ناف ايندلا بح امأ

 ئيش هرك نم لكو « اهتقرافم ببس وه يذلا توملا يف ركفلا نم هبلق عنتماف « اهتقرافم

 نم هدارم قفاوي امب ًادبأ هسفن ينميف « ةلطابلا ينامألاب لوغشم ناسنإلاو « هسفن نع هعفد

 « ايندلا بابسأ رئاسو ءاقدصأو نكسمو لهأو لام نم هيلا جاتحي امو « ايندلا يف ءاقبلا

 هل رطخ نإف . هبرق ردقي الو « توملا ركذ نع وهليف « ركفلا اذه ىلع ًافكاع هبلق ريصيف

 « هسفن دعوو كلذب فوس <« هل دادعتسالا ىلا ةجاحلاو لاوحألا ضعب يف توملا

 ناو « ًاخيش ريصي نأ ىلا : لاق ربك اذاو . بوتت مث ربكت نأ ىلا كيدي نيب مايألا : لاقو

 « ةعيضلا هذه ةرامعو « رادلا هذهءانب نم غرفي نأ ىلا : لاق « ًاخيش راص
 نم عجري وأ

 كلذ مامتاب قلعتيو الا, لغش مامتا يف صرحي الو « رخؤيو فوسي لازي الف . ةرفسلا هذه

 دعب لغشب لغتشيو « موي دعب أموي رخؤي جيردتلا ىلع اذكهو « لاغشأ ةرشع لغشلا

 . هترسح كلذ دنع لوطتف « هبستحي ال تقو يف ةينملا هفطتخت نأ ىلا « لغش

 لصأو . « فوس » نم ! هاترسحاو : نولوقي « فوس » نم رانلا لهأ حايص رثكأو

لاو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نع ةلفغلاو « اهب سنألاو ايندلا بح « اهلك ينامألا هذه
 ه

 . « هقرافم كنا تئش ام ببحأ » : ملسو

 توملا برق دعبتسيو « هبابش ىلع لوعي ناسنإلا نأ وهو « لهجلا : يناثلا ببسلا

 ؟ رشعلا نم لقأ اوناك اودع ول هدلب خياشم نأ يف نيكسملا ركفتي سيلوأ « بابشلا عم

لأ تومي دق خيش تومي نأ ىلاو « رثكأ بابشلا يف توملا نأل اولق امناو
 يبص ف

 نايف كلذ دعيتتسا ناو. ء.ةأجف يتأي توملا نأ ئرذي الو + هتحضب رخي دقو ٠ اشو

 مه



 سيل توملا نأ ملعو ركفتولو « ًاديعب توملا نكي مل ضرم اذاو < ةأجف يتأي ضرملا
 نسب ديقم وه الو « راهنو ليلو فيرخو عيبرو ءاتشو فيص نم ‹ صوصخم تقو هل
 : توملل دعتساو هدنع كلذ مظعل«هريغوأ لهك وأ خيشو باش نم 3 صوصخم

 [لمألا لوط ىف سانلا توافت يف] لصف

 نامز ىلا, ءاقبلا لمأي نم مهنم « ًاريثك أتوافت لمألا لوط يف نوتوافتم سانلاو
 يبأ نع يورف . لمألا ريصق وه نم مهنمو « لاحب هلمأ عطقني ال نم مهنمو ع مرهلا
 ناصقنلا هيف تفرع دق الاء يش نم امو « ةنس ةئامو نيثالث تغلب : لاق هنأ يدهنلا نامثع
 . وه امك هناف يلمأ الأ

 ابأ ينعي - يل لوقي ناك 3 تلاق دمحم يبأ بيبح ةأرما نأ لمألا رصق يف يكحو

 « اذكو اذك يعنصاو « اذكو اذك لعفيو ينلسغي نالف ىلا يلسرأف مويلا تم نار- دمحم

 . موي لك لوقي اذكه : تلاق ؟ ايؤر يرأ : اهل ليقف

 دحأل هتلق ام ًالوق كل نلوقأل : ةعرز وبأ يل لاق : لاق طبس نب ميهاربإ نعو
 ليقو . هيلا, عجرأ نأ يسفن ينتثدحف « ةنس نيرشع ذنم دجسملا نم تجرخ ام : كاوس
 : كلذ نم لجعأ رمألا لاق ؟ كصيمق لسغت الأ : مهضعبل

 : تلقف « مدقت يل لاق مث ةالصلا فورعم ماقأ : لاق ةبوت يبأ نب دمحم نعو

 ثدحت تنأ : فورعم لاقف . اهريغ مكب لصأ مل ةالصلا هذه مكب تيلص ناو يناو
 . لمعلا ريخ عنمي هناف لمألا لوط نم هللاب ذوعن ؟ ىرخأ ةالص يلصت كنأ كسفن

 نأ ردقي هنأل « لمعلا داج « لمألا رصق املكو « لمألا رصق يف داهزلا لاوحأ هذهف
 هنأ ردقو . ةمالسلا ىلع ىلاعت هللا ركش ىسمأ اذاف « تيم دادعتسا دعتسيف « مويلا تومي
 . لمعلا ىلا ردابيف ةليللا كلت تومي

 نبا نع « يراخبلا حيحص » يفف هيلا ةردابملاو لمعلا ىلع ثحلاب عرشلا درو دقو

 نوبغم ناتمعن » ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق ّ لاق هنع هللا يضر سابع

 . "2 ًءارفلاو ةحصلا ‹ سانلا نم ريثك امهيف

 منتغا » : هظعي وهو لجرل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنعو ۰
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 «كرقف لبق كانغو © كمقس لف حضورا + قلمزعت لبق كاش سمع لق اخ
 . « كتوم لبق كتايحو « كلغش لبق كغارفو

 . ةرخآلا رمأ نم ناك ام الإ, ءريخ ء ءيش لك يف ةدؤتلا : هنع هللا يضر رمع لاقو

 مهلوأ سبحو « ليحرلاب مهيف يدونو  دازلاب اورمأ موقل ًابجع : لوقي نسحلا ناكو

 . نوبعلي دوعق مهو « مهرخآ ىلع

 « هتالص يف زجوأف « هللا دبع نب هللا دبع ىلا تسلج : ميمت ينب ىلوم ميحس لاقو

 كلم : لاق ؟ردابتامو : تلقف . ردابأ ينه « كتجاحب ينحرأ : لاقو يلع لبقأ مث

 ش . ةعكر فلأ موي لك يلصي ناكو . توملا

 ًاضوتيف ليللا يف موقي رمع نبا ناكف < نك ام ةياغ لامعألاب نو ردابي اوناكو

 موقي مث « ريطلا ءافغا,يفخي مث « ىلصيو ًاضوتيف موقي مث « ريطلا ءافغار يفخي مث « يلصيو
 « ةحيبست فلأ هئام موي لك حبسي ءىناه نب ريمع ناكو . ًارارم كلذ لعفي « ‹ يلصي

 لاقو

 01 E بح : شايع نب ركب وبأ

 .هدنع 2 نم بحتسي امو توما ةدش ركذ ىف لصف

 نا ترا قوي لرم برك نكات دینا یھ نو نكي لولاه ملعا

 1 نأ بجعلاو . هتركف هيف لوطتو « هرورس هيلع ردكتيو « هشيع هيلع صغنتي نأ ًاريدج

 « تابرض سمح هبرضي يدنج هيلع لخدي نأ رظتناف « تاذللا مظعأ يف ناكول ناسنالا

 تاركسب توملا كلم هيلع لخدي نأ ددصب سفن لك يف وهو « هتذلو هشيع هيلع تردكل

 . رورغلاو لهجلا الا, ببس اذهل سيلو « كلذ ركذ نع لفاغوهو « عزنلا

 ءاقبل ثيغتسيو . بورضملا حيصي امناو « فيسلا بر ض نم دشأ توملا نأ : ملعا

 ‹ هيف غلاب دق بركلا نأل , هلأ ةدش نم هتوص عطقني هنإف « هتوم دنع تيملا امأو « هتوق

 ةوق هيف قبي ملف ‹ هيف ةحراج لك تفعضو . هنم عضوم لك ىلعو هبلق ىلع بلغو

 نم حورلا بذجتو . ةثاغتسالاو حايصلاو نينألاب ةحارتسالا ىلع ردق ول دويو « ةثانتسال

 مث « هاقاس مث « هامدق ًالوأ دربتف . ًاجيردت هئاضعأ نم وضع لك توميو « قورعلا عيمج

 باب هنود قلغيو « اهلهأو ايندلا ىلا هرظن عطقني كلذ دنعف « موقلحلا غلبت ىتح « هاذخف
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 مل ام دبعلا نم ةبوتلا لبقي هللا نار» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « ةبوتلا
 . ( رعرغي

 اينثأ ًاحلاص ناك نايف « تدوملا دنع هل نايءارتي دبعلاب نيلكوملا نيكلملا نأ ىور دقو
 ا هنا كارس ل 2 لق رقي اه ناك ناو.« اريحا للا كار الو 4 هيلع

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع
 « تام دق : الاق تام اذإف . هلمع نابتكي نيكلم نمؤملا هدبعب لکو لجو زع هللا نايد

 يتكئالم نم ةءولمم يئامس نا, : ىلاعت هللا لوقيف : لاق ؟ ءامسلا ىلا دعصن نأ انل نذأتأ
 نم ةءولمم يضرأ نا, : ىلاعت هللا لوقيف ؟ ضرألا يف ميقنف انل نذأتف : نالوقيف . ينوحبسي

 يناحبسف « يدبع ربق ىلع اموق : لوقيف ؟ ميقن نيأف : نالوقيف . ينوحبسي . يقلخ
 . « ةمايقلا موي ىلا يدبعل كلذ ابتكاو . يناللهو يناربكو ينادمحاو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نم « نيحيحصلا » فو

 ءيش سيلف « هتماركو هللا ناوضرب رشب توملا هرضح اذا, نمؤملا ناي : ملسو هلاو هيلع

 كلت يف وهو اهب رشبي وهف ءوسب هل متخ يذلا رانلا بحاص امأو . همامأ ام هيلا ٌبحأ

 . « لاوهألا
 « فوخلا باتك يف كلذ انركذ دقو « ةمتاخلا ءوس نوفاخي فلسلا نم ريثك ناك دقو

 « انب فطلي نأو . ءيش لك تعسو يتلا هتمحر ب انمحري نأ هللا لأسن . ناكملا اذهب قئالوهو
 . ميرك داوج هنارريخب انل متخي نأو

 « ىلاعت هللاب نظلا نسحب هبلق نوكي نأف « رضتحملا دنع لاوحألا نم بحتسي ام امأو
 ىأر دق هنأ ىلع ةرامأ وهو . فطللا تامالع نم نوكسلاو « ةداهشلاب قطني هناسلو
 ءاج اک« هللاالاب هلا, ال : هنيقلت بحتسيو . ًاحشر جرخت نمؤملا حور نأ يور دقو . ريخلا

 . « هللا الا, هلإ ال مكاتوم اونقل » : ملسم ةياور نم حيحصلا ثيدحلا يف

 اورضحا » : رخآ ثيدح يف ءاج دقو . هيلع حلي الو « هب قفري نأ نقلملل يغبنيو
 لاجرلا نم ميلعلا ميلحلا ناف . ةنجلاب مهورشبو « هللا الار هلا, ال مهونقلو . مكاتوم
 كلذ يف دبعلا نم نوكي ام برقأ هللا ودع سيلبا ناو . عرصملا كلذ دنع ريحتي ءاسنلاو
 . هرخآ ىلا ثيدحلا ركذو . 7« نطوملا

 . ًاغالب درولا نب بيهو نع ايندلا يبأ نبا هجرخأ (1)
 . « ةيلحلا » يف ميعن وبأ هجرخأ فيعض (۲)
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 . هللاب نظلا نسحي وهو الا, مكدحأ نتومي ال » : حيحصلا ثيدحلا ىفو

ف تومي وهو لجر ىلع لخد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يورو
 فيك » : لاق

 اذه لثم يف دبع بلق ىف اعمتجا ام » : لاقف . يبونذ فاخأو هللا وجرأ : لاق « ؟ كدهت

 . « فاخي يذلا نم هنمأو « وجري يذلا هللا هاطعأ الاي نطوملا

 ‹ رصبلا فقي توملا دنعو « هب قاسي طوس فوخلا نأل « لضفأ توملا دنع ءاجرلاو

 « هيلع يرجي ايف هللا ىلع دبعلا طخسب ذئنيح يتأي ناطيشلا نألو « هب فطلتي نأ ىغبنيف

 . ودعلا هب عفدي حالس ىوقأ نظلا نسحف « هيدي نيب ايف هفوخيو

 20. هب نظلا نسحأ انأو ىلاعت

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو ركذ باب

 ,مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلاو

 , هلاوحأ لك يف ةنسح ةوسأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يف نأ : ملعا

عت هللا ىلا بحأ دحأ نيقولخملا يف سيل هنأ مولعمو
 نيح ىلاعت هللا هرخؤي ملو « هنم ىلا

 . هلجأ ىضقنا

ف « ةدش توما نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقل دقو
 « هحيحص » يف يراخبلا ىور

ع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم
 ملسو هلآو هيل

 الا هلا ال » : لوقيو ههجو اهب حسميف « ءاملا يف هدي لحدي لعجف « ءام هيف ةبلع وأ ةوكر

 . « تاركسل توملل نا, « هللا

لص يبنلا لقث امل 5 لاق هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم « يراخبلا حيحص » ينو
 هللا ى

 ! هاتبأ بركاو ١ اهنع هللا يضر ةمطاف تلاقف 3 بركلا هاشغتي لعج 3 ملسو هلاو هيلع

 .: « مويلا دعب برك كيبأ ىلع سيل » : اهل لاقف

 انيلا رظنف « اهنع هللا يضر ةشئاع انمأ تيب ىف انغمتجا : لاق دوعسم نبا ىورو

, ىعنف ع هانيع تعمدف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ا : لاقو هسفن انيلا
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 : « مكب هللا يصوأو « هللا ىوقتب مكيصوأ « هللا مكملس « هللا مكعفر « هللا مكعفن « هللا
 .لجاألااند دقو : لاق ؟ كلجأ ىتم : هللا لوسر اي : انلق . « مكيلع هفلختسأو
 ! هللا لوسراي :انلق . «ىلعألا سودرفلاو . ىوأملا ةنجو ىهتنملا ةردس ىلاو < هللا ىلا بلقنملاو
 اي : انلقف . « ضايب وأ « ةينمي وأ « متئش نا, هذه يبايث يف » : لاق ؟ كتفكن ميفف
 نع مكازجو « هللا مكمحر , ًالهم » : لاقف « انيكبو ؟ كيلع يلصي نم ! هللا لوسر
 مث « يربق ريفش ىلع اذه يريرس ىلع ينوعضف « ينومتنفكو ينومتلسغ اذا,« ًاربخ مكيب
 لع اولصف « أجوف ًاجوف لع اولخدا مث « ةريثك ةكئالم مث « توملا كلم مث « ليفارسأو مث « ليئاكيم مث « ليربج يبيبحو يليلخ لع يلصي نم.لوأ نا « ةعاس ينع اوجرخا
 لاجر لع ةالصلاب أدبيلو « ةحيصب الو « ةنرب الو < ةيكزتب ينوذؤت الو < الست اوملسو
 نم ينع باغ نم ىلع مالسلا اوؤرقأو « دعب مستنأ مث . منهؤاسن مث « ينيب لهأ
 تملس دق ينأ مكدهشأ يناو الأ « ةمايقلا موي ىلا ينيد ىلع ينعبات نم ىلعو « يباحصأ
 :ء . "0 مالسإلا يف لخد نم لك ىلع

 كيلا ينلسرأ هللا نا, ؟ دمحم اي : لاقف مايأ ةثالثب هتوم لبق ليربج هيلع لحد دقلو
 . ًامومغم ليربج اي يندجأ » : لاقف ؟ كدجت فيك : لوقي,كنمهب ملعأ وه |مع كلأسي
 يف هءاج مث « باوجلا هيلع داعأو « مالكلا داعأف. يناثلامويلا يف هاتأ مث «ًابوركم يندجأو
 لاقف « نذأتسي توملا كلم اذاف . باوجلا هيلع ذاعأف « مالكلا هيلع داعأو ثلاثلا مويلا
 الو « كلبق يمدآ ىلع نذأتسي ملو « كيلع نذأتسي توملا كلم اذه ! دمحأ اي : ليربج
 هللا نا, : لاقو هيدي نيب فقوف « لخدف « « هل نذئا » : لاقف « كدعب يمدآ ىلع نذأتسي
 ينترمأ ناو « اهتضبق كسفن ضبقأ نأ ينترمأ نإ <« كعيطأ نأ ينرمأو : كيلا, ينلسرأ
 « ؟ توملا كلم اي لعفتو » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « اهتكرت اهكرتأ نأ

 . كيلا, قاتشا دق هللا نار ! دمحأ اي : ليربج لاقف . كعيطأ نأ ترمأ كلذك : لاق ٠
 اي كيلع مالسلا : مالسلا هيلع ليربج لاقف « « توملا كلم اي هب ترمأ ال ضماف » : لاقف

 . “ايندلا نم يتجاح تنك امنا, ضرألا يف ينطوم رخآ اذه « هللا لوسر

 يف اهنع هلل يضر ةشئاع ردص ىلا ًادنتسم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوتف

 . ًادج هاو دنسب «ريسفتلا » يف يدحاولاو « ءاعدلا » يف يناربطلاو « تاقبطلا » يف دعس نبا هاو ر ًادج فيعض ثيدح 00(
 . ۲۹۱ , ۲۹۰ ٠١/ « ءايحإلا حرش » رظنا

 لاقو « كورتم : متاح وبأ لاق « حادقلا نوميم نب هللا دبع هدنس يفو يلع نب نيسحلا ثيدح نم يناربطلا هجرخأ )00
 . هب درفنا امب جتحي نأ زوجي ال : نابح نبا لاقو . ثيدحلا بهاذ : يراخبلا
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 لوقتو بدنت اهنع هللا يضر ةمطاف تماقو « ظيلغ رازاو « دبلم ءاسك
 باجأ ! هاتبأ اي :

 اه هبر نم ! هاتبأ اي « هاعنن ليربج ىلا ! هاتبأ اي « هاوأم سودرفلا ةنج ! هاتبأ اي « هاعد ابر

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع بارتلا اوثحت نأ مكسفنأ تباطأ سنأ اي : تلاق نفد (ملف « هاندأ

 . ! ملسو هلآو هيلع
| 

 : هنع هللا يضر ركب وبأ لاقو

 رودلا نهضرعب لع تقاض  الدجتم انين تير ال

 روسكم نهاو ينم مظعلاو  ىلاو ماهتسم ةعور تعتراو

 يسبح تنأو ًادرفنم تيقبو ىوث دق كبح نا كحيو قيتعأ

 روخص لع ثتج يف ٿي يحاص كلهن لبق نم يي ا

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةافو

افولا هترضح ام هنع هللا يضر ركب ابأ نأ حيلملاوبأ ىور
 هنع هللا يضر رمع ىلا لسرأ ة

 هلبقي ال ليللاب ًاقح لجو زع هلل ناپ : ينع تلبق تنأ ناي « ةيصوب كيصوأ ينا, : لاقف

 ‹ ةضيرفلا ىدؤت ىتح ةلفانلا لبقي ا هناو ٠ ليللاب هلبقي ال راهنلاب ًاقح هلل ناو « راهنلاب

ف هنيزاوم تلقث نم نيزاوم تلقث امناو
لقثو « ايندلا يف قح لا مهعابتاب ةرخآلا 

 كلذ ت

 تضخ نم نيزاوم تفخ امناو « ًاليقث نوكي نأ قحلا هيف عضوي نازي قحو « مهيلع

 هيف عضوي نازيل قحو « ايندلا يف مهيلع هتفخو « لطابلا مهعابتاب ةرخآلا يف هنيزاوم

 . ًافيفخ نوكي نأ لطابلا

 نوكيل « ءاجرلا ةيآ دنع ةدشلا ةيآو « ةدشلا ةيآ دنع ءاجرلا ةيآ لزنأ هللا نأ رت ملأ

 تنأ ناق . قحلا ريغ هللا ىلع ىتمتي الو  ةكلهتلا ىلا هيديب يقلي ال ًابهار ًابغار ديعلا
هنم كل دب الو« توملا نم كيلا, بحأ بئاغ ننوكي الف « هذه يتيصو تظفح

 تنأ ناو 2 

ئاغ ننوكي الف هذه يتيصو تعيض
دب الو 3 توملا نم كيلا, ضغبأ ب

 تسلو هنم كل 

03-3 
 . هرجعبت

 اهنع هللا يضر ةشئاع تءاج رضتحا امل : ليقو
 | : تيبلا اذهب تلثمتف

 موا



 “ردصلا اهب قاضو ًاموي تجرشح اذ, ىتفلا نع ءارثلا ينغي ام كرمعأ

 قحاب تولا ةركس تءاجو : يلوق نكلو « كلذك سيل : لاقو ههجو نع فشكف

 2 |مهيف ينونفكو (هولسغاف « نيذه يبو اورظنا . ]14 : کھ كلذ

 . تيملا نم ديدجلا ىلا جوحأ يحل ا نإ

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةافو

 يذلا هضرم ناكو « نعط ام دعب يرجح ىف رمع سأر ناک : لاق رمع نبا نعو

 ىلع مأ يرجح يف ناك نا, كيلع امو : تلقف « ضرألا ىلع يدخ عض : لاقف « هيف يفوت

 مأ ال ضرألا ىلع يدخ عض : لاقف « لعفأ ملف « هب مربت كلذ نأ تننظو ؟ ضرألا

 . يبر ينم ري مل نا, يمأ ليوو يليو . كل
 : لاقف باش لجر ءاج « هيلع نونثي سانلا ءاجو « هتيب ىلا لمحو نعط امل هنأ يورو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةبحص « كل هللا نم ىرشبب نينمؤملا ريمأ اي رشبأ
E Bsترو راق  

 ةشئاع ىلا قلطنا « رمع نب هللا دبع اي : لاق مث . لع الو نال 0

 مويلا تسل يناف «نينمؤملا ريمأ : لقت الو السلا كيلع أرقي رمع : لقف «نينمؤملا مأ

 ملسو ىضمف . تل ل ا يي لا

 « مالسلا كيلع أرقي رمع : لاقف . يكبت ةدعاق اهدجوف لخد مث  اهيلع نذأتساو

 ل ا

 لجر هدنسأف « ينوعفرا : لاق « ءاج دق رمع نب هللا دبع اذه : ليق « لبقأ الف . يسفن

 « هلل دمحلا : لاق . تنذأ . نينمؤملا ريمأ اي بحت ىذلا : لاق ؟ كءارو ام : لاقف « هيلا

 نب رمع نذأتسي : لقو « ملس مث« ينولمحافتم انأ اذاف « كلذ نم يل, بحأ ءيش ناك ام
 . نيملسملا رباقم ىلا ينودرف « ينتدر ناو « ينولخدأف « تنذأ ناف « باطخلا

 ”٠ عالط يل نأ ول هللاو : لاق رمع نأ « ةمرحم نب روسملا ثيدح نم ملسم دارفأ فو

 هنمو « هيلع مالكلا ةلالدل ركذي ملو . حورلا : يأ « فوذحم لعافلار ٠ سفنلا ددرتو توملا دنع ةرغرغلا : ةجرشحلا )١(

 . موقلحلا حورلا تغلب . يأ (موقلحلا تغلبو ! ىلاعت هلوق

 : ًاسوق فصي رجح نب سوأ لاق . هؤلم : ءيثلا عالط (؟)

 الضفأ فكلا عضوم نع اهسجع الو اهئلم نود ال فكلا عالط موتك
9 
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 . هارأ نأ لبق هللا باذع نم هب تيدتفال « ًابهذ ضرألا

 نم هب تيدتفال , تبرغ وأ سمشلا هيلع تعلط ام يل نأ ول هللاو : رخآ ربخ ینو

 . علطملا لوه

 هنع هللا يضر نافع نب ناهثع ةافو

 يذلا مويلا ناك امل : تلاق « هنع هللا يضر نامثع ةأرما ةصفارفلا تنب ةلئان نع
 لتق

 ملف بذعلا ءاملا مهأس « هراطفا,دنع ناك |ملف « ًامئاص هلبق يذلا مويلا يف لظ « نامثع هيف

 ةلصتم ريجاجأ ىلع يل تاراج ُتيتأ رحسلا تقو ناك |ملف « رطفي ملو مانف « هوطعي
 ٠

 اذه : تلقف « ظقيتساف هتكرحف هتيتأف « ءام نم ًازوك ينوطعأف « بذعلا ءاملا مهتلأسف

 هللا لوسر ناو « ًامئاص تحبصأ دق ينا, : لاقف « رجفلا ىلا رظنف هسأر عفرف « بذع ءام

 فقسلا اذه نم يلع علطا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 اي برشا » : لاقف « بذع ءام هعمو

 : لاق مث « تلهن ىتح تبرشف « «ددزا » : لاق مث « تيور یتح تبرشف ! « ناهثع

 . «اندنع ترطفأ مهتكرت ناو « ترفظ مهتلتاق ناف « كيلع نوركنيس موقلا نارو

 . هولتقف هموي نم هيلع اولخدف : تلاق

 بوتكم ةقرو اهيف ةقح هيف اودجوف « هوحتفف ًالفقم ًاقودنص اهيف اودجوف « هتنازخ اوشتف

مثع « ميحرلا نمحرلا هللا مسب « ناهثع ةيصو هذه : اهيف
 الإ هلا, ال نأ دهشي نافع نب نا

 رانلا نأو « قح ةنجلا نأو « هلوسرو هدبع ًادمحم نأو « هل كي د ال هدحو هللا
 نأو « قح

 « داعيملا فلخي ال هللا نا, « هيف بير ال مويل روبقلا يف نم ثعبي هللا
 اهيلعو « ايحن اهيلع

 ١ . ىلاعت هللا ءاش نا, ثعبن اهيلعو « توغ

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةافو

 لعف ام : لاق « ةبرضلا كلت هنع هللا يضر يلع برض امل : لاق « يبعشلا نع

 تشع انأ نإف ء يبارش نم هوقساو «يماعط نم هومعطأ : لاق هانذخأ : اولاق ؟يبراضب

ىصوأ مث « اهيلع هوديزت ال ةدحاو ةبرض هوبرضاف تم انأ ناو « يبأر هيف تيأر
 : نسحلا 

 ىلص هللا لوسر تعمس ينإف « نفكلا يف يلاغت ال : لاقو هلسغي نأ
 ملسو هلآو هيلع هللا
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 اوعرست ال نيتيشملا يب اوشما . «ًاعيرس ًابلس بلسي هناف نفكلا يف اولاغت ال » : لوقي
 . مكفاتكأ نع ينومتيقلأ ارش ناك ناو < هيلا ينومتلجع ًاريخ ناك نا . اوئطبت الو « يب

 نيح حايتلا نبا هاتأ هنع هللا يضر يلع اهيف بيصأ يتلا ةليللا تناك امل هنأ يورو
 داع مث « كلذك وهو ةيناثلا داعف . لقاثتم عجطضم وهو ةالصلاب هنذؤي رجفلا علط

 : لوقي وهو يشمي ماقف ةثلاثلا

 ١ كيقال توملا نإف توملل كميزايح ددشا
 كيدانب لح نإو توملا نم عزجت الو

 مهريغو ةباحصلا نم مهتوم دنع ةعامج نع تلقن تاملك ركذ

 كلذ وحنو روبقلا ةرايز ركذو
 نحص ىلا يشارف اوجرخأ : لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلاب توملا لزن امل

 . مهنع هللا يضر ةعبرألا ءافلخلا مالك نم مدقت ام انركذ دقو

 : ليقف يتأف ؟ انحبصأ له اورظنا : لاق ةافولا هترضح امل لبج نب ذاعم نأ يورو
 ةليل نم هللاب ذوعأ : لاقف « انحبصأ دقل : هل ليقف « كلذ ضعب يف يتأ ىتح « حبصت مل
 مهللا < ةقاف ىلع ءاج بيبحو « بيغم رئاز توملاب ًابحرم : لاق مث « رانلا ىلا اهحابص
 ءاقبلا لوطو ايندلا بحأ نكأ مل ينأ ملعت كنار مهللا < كوجرأ مويلا انأو كفاخأ تنك يناو
 ليل مايقو « رجاوهلا أمظ لوطل نكلو « راجشألا سرغل الو« 0راهنألا يركل اهيف
 . ركذلا قلح دنع بكرلاب ءاملعلا ةمحازمو « تاعاسلا ةدباكمو « ءاتشلا

 لثمل لمعي لجر الأ : لوقيو هسفنب دوجي وهو ءادردلا ابأ تئج : ملسم وبأ لاقو

 )١( لوقتف « ددشأ » فذحت نأب حصي امناررعشلاو : هداشنا, دعب ۹۲۳ ص « لماكلا » يف دربملا لاق :

 كيقال توملا نايف توملل كهزايح

 هعمجو . ردصلا هيلع لمتشا ام : موزيحلاو . نزولا يف هب نودتعي الو ؛ ىنعملا هيلمي ام نوديزي برعلا نم ءاحصفلا نكلو

 هيلع كسفن نطو 1 يأ .رمألا اذه كمي زايح ددشا : لجرلل لاقيو 2 ميزابح 5

 ) )0هترفح : رهنلا تيرك .
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جر الأ ؟ اذه يموي لثمل لمعي لجر الأ ؟ اذه يعرصم
 مث ؟ هذه يتعاس لثمل لمعي ل

 . هللا همحر ضيق

 هللا لوسر انيلا دهع :لاقف ؟كيكبي ام :هل ليقف ءهتوم دنع يسرافلا ناملس ىكبو

 ١ داوزألا هذه يلوحو 3 بكارلا دازك اندحأ داز نوكي نأ ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 . ةرهطمو ةنفجو ةناجار هلوح ناك امنا : ليقو

 يلمع ءوسلو , ًاقرافم ناوخاللو « الحار ايندا نم تحبصأ : لاق ؟ تحبصأ فيك

 ةنجلا ىلا ريصت يحورأ يردأ "لو « ًادراو هللا ىلعو ارا ةينملا سأكلو . ًايقالم

 : لوقي أشنأ مث , اهيزعأف رانلا ىلا مأ « اهئنهأف

 امظعأ كوفع ناك يبر كوفعب هثرق املف يد يطا

 امركتو ةنم وفعتو دوجت لزت مل بنذلا نع وفع اذ تلز امو

 : لاقف ‹ كلذ يف هل ليقف « روبقلا ىلا دعقي هنع هللا يضر ءادرذلا وبأ ناك : ليق

 ينوباتغي مل تبغ ناو 3 يداعم ينو ركذي موق ىلا سلجأ

 ىلا رظن املف « ةربقملا ىلا زيزعلا دبع نب رمع عم تجرخ : نارهم نب نوميم لاقو

أ ينب يئابآ روبق هذه « نوميم اي : لاقف يلع لبقأ مث « ىكب روبقلا
 مل مهنأك « ةيم

 ‹ ثالثملا مهب تلح دق ىعرص مهارت امأ < مهشيعو مهتاذل يف ايندلا لهأ اوكراشي

 ملعأ ام هللاو : لاقو ىكب مث ؟ مهنادبأ يف ًاليقم ماوهلا باصأو « ءالبلا مهيف مكحتساو

 . ىلاعت هللا باذع نم نمأ دقو « روبقلا هذه ىلا راص نمم معنأ ًادحأ

 روبقلا اوروز » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا ناف « روبقلا ةرايز بحتستو

 هيدهيو نآرقلا نم ائيش أرقيلو « تيملا هجو لبقتسيلف ًاربق راز نمو « ةرخآلا مكركذت اهنإف
 . ةعمجلا موي ةرايزلا نكتلو « هل

 هتوم دعب مانملا يف هلهأ نم لجر هآر يردحجلا مصاع تام امل هنأ يور دقو

 هللاو انآ : مصاع لاق ؟ تنأ نيأو : لاق . ىلب : لاق ؟ تمم دق تسلأ : هل لاقف نيتنسب

 اهتحيبصو ةعمج ةليل لك عمتجن « يباحصأ نم رقنو انأ « ةنجلا ضاير نم ةضور يف

 مأ مكماسجأ : هل تلق : لاق « مكرابخأ ىقالتن ينزملا هللا دبع نب ركب يبأ ىلا
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 لهف : تلق . حاورألا ىقالتت امناو « ماسجألا تيلب ! تاهيه : لاق ؟ مكحاورأ
 تبسلا مويو « هلك ةعمجلا مويو ةعمجلا ةيشع اهب ملعن : لاق ؟ مكايأ,انترايزب نوملعت
 ةعمجلا موي فرشل : لاق ؟ اهلك مايألا نود كلذ فيكو : تلق . سمشلا عولط ىلا
 . همظعو

 : اهل لاقي ناكو « تادباعلا نم همأ تناكو ىوافطلا داوس نب نامثع ىكحو
 نمو يتريخذ ايو يرخذ اي : تلاقو ءامسلا ىلا اهسأر تعفر ترضتحا امل : لاق « ةبهار
 . يربق يف ينشحوت الو « توملا دنع ينلذخت ال , يتامم دعبو يتايح يف يدامتعا هيلع
 اهتيأرف « روبقلا لهألو اهل رفغتسأو « اهل وعدأو ةعمج لك اهيتإ تنكف . تتامف : لاق
 بركل توملا ناي ! ينب اي : تلاق ؟ تنأ فيك ! هامأ اي : اهل تلقف يمانم يف ةليل
 سدنسلا هيف دسوتيو « ناحيرلا هيف شرتفي « دومحم خزرب يف هللا دمحب انأو « ديدش

 عنصت تنك ام عدت ال « معن : تلاق ؟ ةجاح كلأ : تلقف . روشنلا موي ىلا قربتسالاو
 ! ةبهار اي : يل لاقيف « كلهأ نم تلبقأ اذا, ةعمجلا موي كئيجمب رسأل ينإف انترايز نم
 . تاومألا نم يلوح نم كلذب رسيو رسأف . لبقأ دق كنبا اذه

 . اهيلع ةالصلا دهشيف زئانجلا ىلا فلتخي لجر ناك : لاق روصنم نب سنأ نعو
 زواجتو « مكتب رغ محرو « مكتشحو هللا سنآ : لاقف رباقملا باب ىلع فقو ىسمأ اذإف
 : لجرلا كلذ لاق . تاملكلا ءالؤه ولع ديزي ال « مكتانسح لبقو . مكتائيس نع
 ريثك قلخب انأ اذار مئان انآ انيبف ,وعدأ تنك امك وعدأف رباقملا تا ملو « ةليل تاذ تيسمأف
 تنك كلنا, « رباقملا لهأ نحن : اولاق ؟ مكتجاح امو ؟ متنأ نم : تلقف ينو ؤاج دق
 : تلق . اهب وعدت تنك يتلا تاوعدلا : اولاق ؟ يه امو : تلقف . ةيده كنم انتدوع

 . دعب اهتكرت امف « كلذل دوعأ ينا

 : يل تلاقف . اهل ءاعدلا ريثك تنكو « يمانم يف ةعبار تيأر : بلاغ نب راشب لاقو
 فيكو : تلق . ريرحلا ليدانمب ةرمخم . رون نم قابطأ ىلع انيتأت كاياده ! راشب اي
 ءاعدلا كلذ لعج « مهل بيجتساو ىتوملل اوعد اذا ءايحألا ءاعد اذكه : تلاق ؟ كلذ
 « ىتوملا نم هل يعد يذلا ىلا هب يتأ مث « ريرحلا ليدانمب رمخو . رونلا قابطأ ىلع
 . كيلا نالف ةيده هذه : هل ليقف
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 [توملا ةقيقح يف] لصف

 ‹ دسجلل حورلا ةقرافم وه < توملا ةقيقح نأ رابخألاو تايآلا هيلع لدت ىذلاو

 نإ « ةمعنموأ ةبذعم امار  ةيقاب كلذ دعب نوكت حو رلا نأو
 عاونأب اهسفنب ملأتت دق حورلا

 وه ام لكف ءاضعألاب اهل قلعت ريغ نم رورسلاو حرفلا عاونأب معنتتو « مغلاو نزحلا

فم دعب اهعم ىقبي « اهسفنب حورلل فصو
ألا ةطساوب اهل وه ام لكو « دسجلا ةقرا

 ءاضع

دسجلا ىلا حورلا داعت نأ ىلا دسجلا تومب لطعتي
 ىلا حورلا دأعت نأ دعبي الو . 

و « ثعبلا موي ىلا رخؤت نأ دعبي الو « ربقلا يف دسجلا
 ىلع هب مكحامب ملعأ هناحبس لا

 . هدابع نم دبع لك

 ةلآ نوكي نأ نع ندبلا جورخو « ندبلا نع حورلا فرصت عاطقنا توملا ىنعمف

 كإف . ملاعلا اذه بساني ال رخآ ملاع ىلا هجاعزاي هلهأو هلاومأ نع ناسنإلا بلسو « اهل

ع هترسح تمظع « هيلا حيرتسيو « هب حرفي ءيش ايندلاب هل ناك
 داو « توملا دعب هيل

لخ اذار هتداعس تمتو هميعن مظع « هب سنألاو ىلاعت هللا ركذب الا, حرفي ال ناک
 نيبو هنيب ي

 هللا ركذ نع ةلغاش ايندلا لغاوش عيمج نأل « لغاوشلاو قئاوعلا هنع تعطقو « هبوبحم

 . ىلاعت

شكني امك « ةايحلا لاح يف ًافوشكم نكي مل ام توملاب تيملل فشكتيو
 ظقيتملل ف

وتام اذإف ماين سانلاو « مونلا دنع هل ًافوشكم نكي مل ام
 ام هل فشكتني ام لوا . اوهبتنا ا

ك دقو « هتائيسو هتاتسح نم هعفن امو هرضي
رس يف يوطم باک يف ًاروطسم كاذ نا

 

« ايندلا لغاوش هيلع عالطالا نع هلغشي ناكو « هيلق
 عيمج هل تفشكنا تعطقنا املف 

 نأ رثؤي ًارسحت اهيلع رسحتيو الإ, ةئيس ىلا رظني الف « هلامعأ
 رانلا ةرمغ ضوخي

نع هل فشكني كلذ لكو « ةرسحلا كلت نم صالخلل
 ىلع مجهت مالآ هذهو « توملا د

 . ةيفاعلا هللا لأسن « نفدلا لبق يصاعلا

 ولف َنيِذّلا ٌنبَسْحَتلَو »: ىلاعت هلوق « توملاب مدعنت ال حورلا نأ ىلع لدي اممو

 : قورسم لاق . ١19[ : نارمع لآ] نوفر مهب دنع ُءاحَأ لب ًاناومأ مثل ليبس يف

لا هذه نع هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع انلأس
 ريط فوج يف مهحاورأ : لاقف ةيآ

 لات ىلا يوأت مث « تءاش ثيح ةنجلا نم حرست « شرعلاب ةقلعم ليدانق اهل ءرضخ

 اودع ال َنوضَرْعي زانا » : ىلاعت هلوق يف ءاجو . ثيدحلا مامت ركذو « ليدانقلا

 مهنأ ربخأ . [41 : رفاغ]# ِباَدَعلا َّدَشَأ َنوَعْرْف لآ اوُنَخَدَأ ُدَعاّسلا موقت موو ًايْسَعَو
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 . توملا دعب نوبذعي

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع « نيحيحصلا » يفو

 ناك نا, « يشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع « تام اذا, مكدحأ ناد : ملسو هلآو هيلع
 اذه : لاقيف « رانلا لهأ نمف رانلا لهأ نم ناك ناو < ةنجلا لهأ نمف ةنجلا لهأ نم

 . « ةمايقلا موي هيلا هللا كثعبي ىتح كدعقم

 امأف « ًاميظع أملأت ملأتو اهل رسحت هتائيس هل تفشكنا اذا, ناسنإلا نأ مدقت دقو

 نجس يف ناك لجر لثم هسفن جرخت نيح نمؤملا لثم : رمع نب هللا دبع لاقف « نمؤملا
 نمؤملا نإف . حيحص وهو . اهيف بلقتيو « ضرألا يف حسفتي وهف « هنم جرخأف
 ‹ نجسلاك هيلا ةفاضإلاب ايندلا نوكت ام هتماركو هللا لضف نم توملا بيقع هيلع فشكني

 عاونأ هيف « فانكألا عساو ناتسب ىلا باب هل حتف ملظم تيب يف سوبحمك نوكيف
 . همأ نطب ىلا دوعلا هرسي ال امك ايندلا ىلا عوجرلا هرسي الف « راجشألا

 . هنيع كلذب رقتل دعب نم هدلو حالصب رشبيل نمؤملا نإ : دهاجم لاقو

 ربقلا ركذ ىف لصف
 ضاير نم ةضور ربقلا :  لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور

 ٠ . “« رانلا رفح نم ةرفح وأ « ةنجلا

 . نيح تيملل ربقلا لوقي » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ًاضيأ يورو

 « ةدحولا تيبو « ةملظلا تيب ينأ ملعت ملأ ! ؟ كرغام ! مدا نبا اي كحيو : هيف عضوي

 , "( ؟ دودلا تيبو

 هيلع هلا یلص هلا لوسر لخد : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع يذمرتلا یورو

 ركذ نم مترثكأ ول مكنا,امأ » : لاقف « نورثكي مهنأك ًاسان ىأرف « الصم ملسو هلآو

 ىلع تأي مل هنإف « توملا تاذللا مذاه ركذ اورثكأف . ىرأ امع مكلغشل تاذللا مذاه

 ' تيب انأ « بارتلا تيب انأ « ةدحولا تيب انأ « ةبرغلا تيب انأ : لوقيف ملكتي الا,موي ربقلا

 . يشمي نم بحأل تنك نارامأ « ًالهأو ًابحرم : ربقلا هل لاق نمؤملا دبعلا نفد اذإف . دودلا

 دم هل عستيف « كب يعينص ىرتسف « يلا, ترصو مويلا كتيلو ذاف « يلا, يرهظ ىلع
 ال : ربقلا هل لاق رفاكلا وأ رجافلا دبعلا نفد اذاو « ةنجلا ىلا باب هل حتفيو « هرصب

 ا . فيعض وهو يلمرلا ديوس نب بويأ نب دمحم هدنس ىفو ةريره يبأ ثيدح نم « طسوألا » يف يناربطلا هجرخأ )١(

 . طلتخاف هتيب قرس دق ناك فيغض وهو . ميرم يبأ نب ركب وبأ هدنس ينو « « ريبكلا » يف يناربطلاو ىلعي وبأ هجرخأ ةقز
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 « مويلا كتيلو اذاف « َّيلا يرهظ ىلع يشمي نم ضغبأل تنك نارامأ « الهأ الو ابحرم

 لاقو « « هعالضأ فلتخت ىتح هيلع مئتلیف : لاق . كب يعينص ىرتسف « يلا, ترصو

 ضيقيو » : لاق ضعب يف اهضعب لخدأف « هعباصأب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنشهنيف ٠ ايندلا تيقب ام ًائيش تتبنأ ام ضرألا يف خفن اهنم ًادحاو نأول « اتت نوعا

 : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « باسحلا ىلا هب ىضقي ىتح « هنشدخيو

 . «٠ رانلا رفح نم ةرفح وأ « ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا »

 : ةحلاصلا هلامعأ هتشوتحا « هربق يف حلاصلا لجرلا عضو اذار : بعك لاقو

 نم باذعلا ةكئالم ء ءيجتو : لاقو . ت ا ا

 هلل مايقلا يب لاطأ دقف « هيلع مكل ليبس الف هنع مكيلا, : ةالصلا لوقتف هيلجر لبق

 يب لاطأ دقف هيلع مكل ليبسال : مايصلا لوقيف «هسأر لبق نم هنوتأيف : لاق« لجو زع

 بصنأ دقف « هنع مكيلا, : داهجلاو جحلا لوقيف « هدسج لبق نم هنوتأيف : لاق . مايصلا

 لبق نم هنوتأيف . هيلع مكل ليبس ال « « لجو زع هلل دهاجو جحو « هندب بعتأو « هسفن

 هللا دي يف تعضو ىتح نيديلا نيتاه نم تجرح ةقدص نم مك : ةقدصلا لوقتف « هيدي

 . ًاتيم تبطو « ًايح تبط ًائينه : هل لاقيف : لاق . هيلع مكل ليبس الف « ههجو ءاغتبا

 يف هل حسفيف <« « ةنجلا نم ًاراثدو ةنجلا يف ًاشارف هشرفتف « ةمحرلا ةكئالم هينأتو : لاق

 . هربق نم هللا هثعبي موي ىلا هرونب ءيضتسي ةنجلا نم ليدنقب ىتؤيو « هرصب دم ةوق

 عضو اذا, دبعلا نار» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا يبن نأ كلام نب سنأ نعو

 نالوقيف « هنادعقيف ناكلم هاتأ « مهلاعن عرق عمسيل هنا ىتح هباحصأ هنع ىلوتو هربق يف

 نصؤملا امأف ؟ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم لجرلا اذه يف لوقت 7 تنك ام : هل

 كلدبأ دق رانلا نم كدعقم ىلا رظنا : نالوقيف . هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ : لوقيف

 امهاريف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . ةنجلا يف ًادعقم هب لجو زع هلل

 يردأ ال : لوقيف؟ لجرلااذه يف لوقت : تنك ام: هللاقيف قفانملا وأ رجافلا امأو . اهي

 ديدح نم قراطمب برضي مث « تيلت الو تيردال : هل لاقيفءسانلا لوقي ام لوقأ تنك

 يف هاجرخأ « نيلقثلا ريغ هيلي نم اهعمسي ةحيص حيصيف « هينذأ نيب ةبرض

 « نيحيحصلا »

 او رثكأ » هلوق نكل يفوعلا ةيطع وهو هيف هخيش اذكو فيعض وهو يفاصولا هللا ديبع هدنس فو( ۲ ) يذمرتلا هجرخأ 2(

 . هدهاوشب حيحص ( توملا تاذللا مذاه ركذ
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 : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح نم امهيفو

 0 نم ًابيرق لاق وأ - لثم مكروبق يف نونتفت مكنأ يلا, يحوأ »
 . هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ : لوقيف نمؤملا امأف ؟ لجرلا اذهب كملعام : لاقي

 . ثيدحلا يقاب ركذو

 انيلا,تفتلا . اهيلع انيوسو ذاعم نب دعس ةزانج تجرخأ امل : لاق سابع نبا نعو

 ا ا ل ل و ا

 . ثيدحلا يقاب ركذو . « ذاعم نب دعس تلفنال دحأ اهنم ًاتلفنم ناک ولو « هربق

 « لايل عبرأب هتوم دعب مانملا يف نوراه نب ديزي تيأر : لاق يناعنصلا هللا دبع نعو

 ناك امو : تلق. تائيسلا ينع زواجتو . تانسحلا ينم لبقت : لاق؟ كب هللا لعف ام: تلقف

 , ةنجلا ينلخدأو يبونذ يل رفغ « مركلا الا, ميركلا نم نوكي لهو : لاق ؟ كلذ دعب
 يف يقدصو . قحلا يلوقو « ركذلا سلاجمب : لاق ؟ تلن يذلا تلن مب : تلق

 ؟ قح ريكنو ركنم : تلق « رقفلا ىلع يربصو « ةالصلا يف يمايق لوطو « ثيدحلا
 نمو « كنيد امو ؟ كبر نم: ينالأسو ينادعقأ دقل .وه الا هلا ال يذلا هللاو يا : لاق

 نب ديزي انأ ! ؟ لأسي يلثم : تلقو « بارتلا نم ءاضيبلا يتيحل ضفنأ تلعجف ؟ كيبن
 . قدص : امهدحأ لاقف ؟ سانلا ملعأ ةنس نيتس ايندلا راد يف تنك . يطساولا نوراه

 . مويلا دعب كيلع ةعور الف « سورعلا ةمون من « نوراه نب ديزي وه

 ناتلح هيلعو . ةضور يف مونلا يف لبنح نب دمحأ تيأر : يزورمملا لاقو
 : تلقف . هل اهفرعأ نكأ مل ةيشم يشمي وه اذاو « رونلا نم جات هسأر ىلعو . ناورضخ

 RIT Tl ا دمحأ اي

 ينفقوأ لجو زع يبر نا, : لاقف ؟ كسأر ىلع هارأ ىدلا ماعلا ا ا . مالسلا

 جا ادب يحوتو « هيلا رظنأ انأو « ينبرقو ينابحو يناسكو « ًاريسي ًاباسح ينبساحو
 ريغ يمالك نارقلا : تلق امك « هب كتجوت راقولا جات اذه ! دمحأ اي : يل لاقو

 . قولخم

 روصلا ةخفن تقو نم تيملا لاوحأ يف لصف
 رانلا وا ةنجلا يف رارقتسالا نيح ىلا

 بصنو باسحلاو ثعبلاو روصلا خفن كلذ نم دشأو « ربقلا لاوهأ ىلا انرشأ دق
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 « اهيف ركفلا ليوطت يغبنيو « اهب ناميإلا بجي لاوهأ هذهو « طارصلاو نازيملا

 دلاوت دهاشي مل ناسنإلا نأ ولو ‹ ةرخآلاب ناميإلا مهبولق نم نكمتي مل سانلا روهمجو

 يمدألا اذه لثم ةرذقلا ةفطنلا هذه نم عنصي ًاعناص ناي : هل ليق مث « تاناويحلا

 هيف ام ىلع هقلخف « ‹ كلذب قيدصتلا نع هعبط روفن دتشال < ١ ملكتملا لقاعلا روصتملا

 ىلاعت هللا ةردق نم كلذ ركني فيكو . هتداعاو هثعب ىلع ديزي « بيجاعألا نم

 ةأبثنلا يف رظنلاب ناميإلا وقف 2 فعض كناميا, يف ناك ناف ؟ ةيادبلا دهاشي نم  هتمكحو

 كلت كبلق رعشأف « اهب ناميإلا يوق تنك ناو « اهنم لهسأو اهلثم ةيناثلا ناق « ىلوألا

 . ريمشتلاو دجلا ىلع كلذ كثحيلو « رابتعالاو ركفتلا اهيف رثكأو « راطخألاو فواخملا

 روصلا يف كلذ خفني نيح ليفارسا, توص ىتوملا عامسأ عرقي ام لوأو
 تايب روف

 مُه اَذإَف روصلا يف فتو ل: ىلاعت هللا لاق . ءادنلا وحن ًاصخاش ًاتوهبم الهاذ ثمق دقو

 ١ 6١[. : سي]#« نوُلسنُي مهب ىلا ثادْجَألا نم

 فيك » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نعو

 يف خفني نأ رمؤي نأ رظتني « هعمسب ىغصأو ‹ هتهبج ىنح دق روصلا بحاصو معنأ

 هللا انبسح :اولوق» : لاق ؟ هللا لوسر اي لوقن فيك : نوملسملا لاق « ! ؟ خفنيف روصلا

 دوقاسيف « ةمايقلا موي سانلا رشحي فيك رظنا مث . « هللا ىلع انلكوتو « ليكولا معنو

 نسل ايجي ا ا ىلا ةارع ةافح ثعبلا دعب

 . اهئانفب
 ةمايقلا موي سانلا رشحي » ملسو لاو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق « نيحيحصلا » يفو

 . « يلا ةصرقك ءارفع ءاضيب ضرأ ىلع

 ام عم « قرعلا ةدشو « مهسوؤر نم سمشلا برقو « سانلا ماحدزا يف ركفت مث

 . قلقلا نم بولقلا يف

 4 مهلامعأ ردق ىلع سانلا ذخأي قرعلا ناد : ثيدحلا يفو

 يبنلا نع يور دقف « ةطساو ريغب كلامعأ نع كل كبر لاؤس يف نيكسم اي ركفتو

 امأف : تاضرع ثالث ةمايقلا موي سانلا ضرعي » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 ذخاو هنيميب ذخاف . فحصلا رياطت كلذ دنعف ةثلاثلا امأو « ريذاعمو لادجف « ناتضرع

 . « هلامشب

 » : ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةزرب يبأ نعو
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 هلام نعو « هيف لمع اميف هلمع نعو « هانفأ اميف هرمع نع : لأسي ىتح دبع امدق لوزت
 . « هالبأ امف همسج نعو < هقفنأ اميفو هبستكا نيأ نم 1

 هل ضرع ذا, . هنع هللا يضر رمع نبا ديب ًاذخآ تنك : لاق زرحم نب ناوفص نعو

 لجو زع هللا ناي» : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاقف ؟ ةمايقلا

 فرعتأ : لوقيو « هبونذب هررقيو « سانلا نم هرتسيو هفنك هيلع عضيف . نمؤملا يندي
 هسفن يف ىأرو «٠ هبونذب هررق اذا, ىتح ؟ اذك بنذ فرعتأ ؟ اذك بنذ فرعتأ ؟ اذك بنذ
 مث : لاق : مويلا كل اهرفغأ انأو « ايندلا يف كيلع اهترتس دق يناف : لاق كله دق هنأ
 اوبذك َنيِذَلا ءالُّؤَْم 8: داهشألا لوقيف . نوقفانملاو رافكلا امأو . هتانسح باتك ىطعي
 . « نيحيحصلا » يف هاجرخأ 8 . دوه] 4 َنيملاظلا ْىَلَع مثلا ُهنَعل الأ مهبَر ىلع

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ديعس يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو
 : « ؟ زوجي نم لوأ نوكأف منهج ىلع رسج برضي » : لاق

 نيب لعجيف رسجلاب ىتؤي » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع . ًاضيأ امهيفو
 اهيلع « ةلزم ةضحدم : لاق ؟ رسجلا ام ! هللا لوسر اي 5 اولاق . منهج يرهظ

 . فطاخلا قربلاكو ‹ فرطلاك هيلع نونمؤملا رمي كسحو بيلالكو فيطاطخ

 مهرخا رمي ىتح 2 شودخم جانو 3 ملسم جانف 3 باكرلاو ليخلا ديواجأكو 2 حيرلاكو

 . (« ابحس بحسي

 “اهنم هللا انذاعأ منهج ركذ
 « ًاموي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع انك : لاق « هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هللا : انلق ؟ اذه ام نوردتأ » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « ةبجو انعمسف
 ىلا ىهتنا نآلاف « ًافيرخ نيعبس ذنم منهج يف لسرأ رجح اذه : لاق « ملعأ هلوسرو
 5 ملسم هاور « اهرعق

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع « نيحيحصلا » يفو

 « منهج ران نم ًاءزج نيعبس نم ءزج مدا نبا دقوي يتلا هذه مكران » 3 ملسو هلاو هيلع

 )١( قشمدب نايبلا راد ةبتكم تاروشنم يلبنحلا بجر نباظفاحلل « راوبلا لهأ لاحو رانلا نم فيوختلا » باتك أرقا .

°۲ 



 نيتسو ةعستب اهيلع تلضف اهناف : لاق « هللا لوسر اي ةيفاكل تناك ناب هللاو : اولاق

 . «اهرح لثم اهلك , ًاءزج

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع «هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم « ملسم دارفا فو

م فلأ نوعبس مامز لك عم « مامز فلأ نوعبس اهل ذئموي منهجب ىتؤي » : لاق ملسو
 كل

 ` . «اهنورجي
 مهدنع لدعيف « عوجلا رانلا لهأ ىلع ىقلي : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

 نم ينغي الو نمسي ال عيرضلاب نوثاغيف « ماعطلاب نوثيغتسيف « باذعلا نم هيف ام

 ةصخلا نوزيجي اوناك مهنأ نوركذيف « ةصغ يذ ماعطب نوثاغيف نوثيغتسيف « عوج

 ااا كيد نم ا ميمحلاب نوثاغيف.بارشلاب نوثيغتسيف « بارشلاب

 ةنزخ ىلا نويلطيف « مهنوطب يف ام عطق مهنوطب لخد اذإو « مههوجو ىوش مهنم

 مكيتأت كت ملو © : مهنوبيجيف «ِباَذَعلا ْنم امو انَع ففي مكبر اوُعْدا إف نأ : منهج

 [435 : رفاغ] «ٍِلالّض يفّالإ َنيرفاكلا ُءاَعُد اَمَو اوُعْداَفاوُلاَق ىَلب اوُلاَق تانيبلاب ْمُكْلُسُر

 مكنإ 8 : لوقيف كبر انيلَع ضقيل ! كلام اي : نولوقيف « ًاكلام اولس : نولوقيف

 ادع نإف اهم اجرنا ابر : نولوقيف [۷۷ : فرحزلا] «نوّتكام

 - ٠٠۷ : نونمؤملا] «َنوُمّلكت لو اهيف او وسلا 8 : لجو زع لوقيف 4َنوُملاَظ اَنْ
 . روبثلاو ليولاو قيهشلا يف نوذخأيو « ريخ لك نم نوسأيي كلذ دنعف . 8

 « تخبلا قانعأ لاثمأ اهتاّيح نار» : ثيدحلا يفف « اهب راقعو اهتايح يف ركفتو

 . « ةفكوملا لاغبلاك اهب راقعو
 . اوناك امك نودوعي مث ةرم فلأ نيعبس موي لك مهلكأت رانلا نأ : نسحلا نعو

 يف يفكي نأ يغبني كلذ نم ريسيلا رسيأو « لوطت منهج ةفص نأ : ملعاو

 عمجي ال هللا ناق « كيدي نيب ام فخو . كسفنل هبتناف اذهب ًانمؤم تنك ناف « فيوختلا

 امناو . لمعلا كرتت مث ةعاس يكبتف ءاسنلا ةقر فوخلاب ينعن انسلو « نيفوخ دبع ىلع

 نيذلا ىقمحلا فوخ امأف . ةعاطلا ىلع ثحيو < يصاعملا نع عنمي ًافوخ ديرن

 مهو « ملس براي « هللاب ذوعن « هللاب انعتسا : اولوقي نأو « لاوهألا عامس ىلع او رصتقا

 راض عبس هدصق نمم رخسي امك مهب رخسي ناطيشلاو « حئابقلا ىلع نورصم كلذ عم

 حربي الو نصحلا لخدي ال وهو « اذه نم هللاب ذوعأ : لوقيف « نصح بناج ىلا وهو

 . هناكم

°۳ 



 [ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةبحم يف] لصف

 ميظعت ىلع ًاصيرح « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ًابحم ايندلا يف نكو
 لأسيو ٠ مهلك ءايبنألا ىلع اهيف مدقتي ةعافش هل ناف ‹ ةرخآلا يف كيف عفشي هلعل « هتنس

 نمؤم لكلف < نيحلاصلا ناوخإلا نم رثكتساو . مهيجنيف هتمأ نم رئابكلا لهأ يف هللا

 « هبلط ًائيش اجر نم نايف « ًءاجر كلذ يمستو يناوتلا ىلع ةرغلا كنلمحت الو « ةعافش

 نوطيحي هءامرغ ناف « اهدر لبق تامو ملاظم هيلع تناك نم ناف . ملاظملا نم زرتحاو

 ءاسأ : لوقي اذهو . يب أزهتسا : لوقي اذهو . ينملظ : لوقي اذهف « ةمايقلا يف هب

 صالخلا تمهوت اذاف . مهيديأ نم كل صالح الف . ينشغ : لوقي اذهو . يراوج

 . مويلا ملظ ال : ليق

 مهضعبل ل صتقيف « رانلاو ةنجلا نيب ةرطنق ىلع نوسبحيف ف ء رانلا نم ةمايقلا موي نونمؤملا

 لوخد يف مهل نذأ اوقنو اوبذه اذا, ىتح « ايندلا يف مهنيب تناك ملاظم ضعب نم
 . « ةنجلا

 نوردتأ » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ « هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 سلفملا نا, » : لاق « عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلفملا : اولاق ؟ « سلفملا ام

 ء اذه فذقو . اذه متش دق يتأيو « ةاكزو مايصو ةالصب ةمايقلا موي يتأي نم يتمأ نم

 نم اذهو « هتانسح نم اذه ىطعيف . اذه برضو « اذه مد كفسو « اذه لام لكأو

 مث « هيلع تحرطف مهاياطخ نم ذخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق هتانسح تينف ناف « هتانسح
 . «رانلا يف حرط

 ندؤتل » : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 . « ءانرقلا ةاشلا نم ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح « ةمايقلا موي اهلهأ ىلا قوقحلا

 كتانسح ةمالس د هللا كقفو رظناف : - ىف اهلك ثيداحألا هذهو

 E دين E E O لل رثا نم نكن ارا كتاقوأ يف طرفت

 قيفوتلاو ةمالسلا هللا لامن



 ةنجلا ةفص ركذ
 هلضف نم ميظعلا هللا لأسن

 ام . ةنجلا نع انثدح ! هللا لوسر اي : انلق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 اهؤابصحو « رفذألا كسملا اهطالمو ‹ ةضف نم ةنبلو . بهذ نم ةنبل » : لاق ؟ اهؤانب

 « تومي الو دلخيو « سأبي الو معني اهلخدي نم « نارفعزلا اهبارتو . توقايلاو ؤلؤللا

 . « هبابش ىنفي الو « هبايث ىلبت ال

 ركذو ًاموي لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ديز نب ةماسأ ثيدح يفو

 . درطم رهنو « ألألتي رونو « زتهت ةناحير ةبعكلا برو يه ؟ اهل رمشم الأ » : ةنجلا

 اي اهل نورمشملا نحن : اولاقف « « دبأ يف ماقمو « ميعنو روبح يف « تومت ال ةجوزو

 . ٩۲ هللا ءاش ناي : اولوق » : لاق « هللا لوسر

 لجو زع هللا ناي» : لاق هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو

 بلق ىلع رطخ الو ٠ تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام نيحلاصلا ىدابعل تددعأ : لاق

 . ( رشب

 ةرمز لوأ » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هثيدح نم ًاضيأ امهيفو
 يف يرد بكوك دشأ ىلع مهنولي نيذلا مث « ردبلا ةليل رمقلا ةروص ىلع ةنجلا نولخدي

 . بهذلا مهطاشمأ « نوطخمتي الو نولفتي الو نوطوغتي الو نولوبي ال « ةءاضا, ءامسلا

 ىلخ ىلع ¢ نيعلا روحلا مهجاوزأ ) "”جوجنلألا ةولألا مهرماجمو « كسملا مهحيرو

 : ىرخأ ةياور يفو : « ءامسلا يف ًاعارذ نوتس « مدآ مهيبأ ةروص ىلع . دحاو لجر

 فاالتخا ال ‹ نسحلا نم محللا ءارو نم امهقوس خم ىري « ناتجوز مهنم دحاو لكل »

 : « ًايشعو ةركب هللا نوحبسي . دحاو بلق ىلع مهبولق ضغابت الو مهنيب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 نيب امو « امهيف امو امهتينأ بهذ نم ناتنجو « اههيف امو امهتينآ ةضف نم ناتنج » : ملسو

 نب ناهلسو « نابح نبا ريغ هقثوي مل يرفاعملا كاحضلا هدنس يفو ( 554٠ ) نابح نباو ( ٤۳۳۲ ) هجام نبا هجرخأ (۱)
 . ليلقب هتوم لبق طلخو « نيل ضعب هثيدح يف یسوم

 . ًاضيأ هب رخبتي دوع : جوجنلألاو مضتو هتزمه حتفتو « هب رخبتي ىذلا دوعلا وه : ةولألا (۲)

o 



 رع عج يور ل
 « نيحيحصلا »

 يف ناي» : لا ماسر هقو هلع لا لص ينا نع اشیا سوم يب ثيدح نم ا
 نوري ام لهأ اهنم ةيواز لك يف « , اليم نوتس اهضرع « ةفوحم ةرد نم ةميخل ةنجلا

 . « نمؤملا مهيلع فوطي . نيرخآلا

 يف هعمج مث . نآرقلا عصضاوم يف أطوسبم ةنجلا ميعن ركذ ىلاعت هللا نأ : ملعاو

 «ء ۷١[ : فرخزلا]4 ُنيعألا ُدَلَبَو ٌسْفنألا هيهَتْشَت ام اًهيفَو : ىلاعت هلوق اهنم . تايآ
 ُمَلَعَت الق © : هلوقب كلذ ىلع داز مث 1١4[ : فهكلا] # ًالوح اهنَع نوبي ال # : هلوقو
 . ١0[ : ةدجسلا] «ِنيعأ َةّرُق نم مهل َيفخأ اَم سض

 . اذه ىلع اهنم انرصتقا ةريثك ةنجلا تافص
 ةريره يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » يفو . ىلاعت هللا ةيؤر ةنجلا يف لاني ام لضفأو

 رمقلا يف نوماضت لهف » : لاقف ؟ انبر ىرن له ! هللا لوسر اي : ليق هنأ هنع هللا يضر
 . « كلذك ةمايقلا موي هنورت مكنإف » : لاق « ال : اولاق « ؟ باحس هنود سيل ردبلا ةليل

 ىلاعت هللا ةمحر ةعس ركذ ىف باب
 نع ودق وفا E E كب

 يذلا َيداَبع اي لك : ىلاعت هللا لاق . همركو هتمحر نم كلذ وجرن نكل « وفعلا اهب وجرن
 ٌروُضَعلا وه هنأ ًاعيمَح بونذلا رفعي هللا نار مللا ةر نم اوطنقت ال مهسفنأ لع اوفرسأ

 . or] : رمزلا] 4 ْميحَرلا

 امل » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 تبلغ يتمهحر نا, : شرعلا قوف هدنع وهف باتك يف بتك « قلخلا لجو زع هللا ىضق
 « نيحيحصلا » يف هاجرخأ « يبضغ

 هلل نإ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 اهبف ٠ مئاهبلاو ماوهلاو نجلاو سنالا نيب ةدحاو ةمحر اهنم لزنأ ءةمحر ةئام لجو زع
 ةه نو اع او اهدالوأ ىلع شحولا فطعت او . نومحارتي امو . نوفطاعتي

 . « ةمايقلا موي هدابع اهب محري
 كرابت مكبر نار » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو

 ٠ رشع هل تبتك اهلمع ناف « ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مه نم « ميحر ىلاعتو

°٦ 



 اهلمع ناف « ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةئيسب مه نمو « فعض ةئايعبس ىلا تانسح
 . « كلاه الإ ىلاعت هللا لع كلهم الو « هللا اهوحمي وأ ةدحاو ةئيس هل تبتك

 لوقي » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو

 ةئيس ءازجف « ةئيس لمع نمو « ديزأو اهلاثمأ رشع هلف ةنسح لمع نم : لجو زع هللا

 تبرتقا ًاغارذ ّلا, برتقا نمو « ًاعارذ هيلا تبرتقا ًاربش ىلا برتقا نمو « رفغأ وأ اهلثم

 . « ةلوره هتيتأ يشمي يناتأ نمو « ًاعاب هيلا,

 بنذأ ًالجر نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ابر هل نأ يدبع ملع : ىلاعتو كرابت لاقف < يل رفغاف ًابنذ تبنذأ ! بر يأ : لاقف ًابنذ

 رخآ ًابنذ بنذأ مث « هللا ءاش ام ثكم مث . يدبعل ترفغ دق « هب ذخأيو بنذلا رفغي

 رفغي ابر هل نأ يدبع ملع : لجو زع لاقف < يل هرفغاف ًابنذ تلمع ! بر ىأ : لاقف

 e ىدبعل ترفغ دق « هب ذخأيو بنذلا

 ينأ مكدهشأ « بنذلا رفغي ًابر هل نأ يدبع ملع : لاقف « يل هرفغاف ًابنذ تلمع ! بر يأ

 . حاحص اهلك ثيداحألا هذه . « ءاش ام لمعيلف « ىدبعل ترفغ دق

 هللا وسر ىلع مدق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 يف ًايبص تدجو ذا, « ىعست يبسلا نم ةأرما اذاو ٠ « يبسب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف« هتعضرأف « اهنطبب هتقصلأف « هتذخأف يبسلا

 نم هدابعب محرأ هلل » : لاق . هللاو ال : انلق « ؟ رانلا ىف اهدلو ةحراط ةأرملا اذه نورتأ »

 . « اهدلوب ةأرملا هذه

 هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر رذ يبأ ثيدح نم « نيحيحصلا » ينو

 . « ةنجلا لخد الا, كلذ ىلع تام مث « هللا الإ, هلا, ال : لاق دبع نم ام » : لاق هنأ ملسو

 ىنز ناو ! قرس ناو ىنز ناو « قرس ناو ىنز ناو » : لاق ؟ قرس ناو ىنز ناو : تلق

 . «رذ يبأ فنأ مغر ىلع » : ةعبارلا يف لاق مث « قرس ناو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر كلام نب نابتع ثيدح نم امهيفو

 . <« هللا هجو كلذب يغتبي « هللا الاي هلال : لاق نم ىلع رانلا مرح هللا ناي : لاق هنأ

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح نم امهيفو

 نزي ام ريخلا نم هبلق يف ناكو « هللا الايهلا.ال : لاق نم رانلا نم جرخي » : لاق هنأ : ملسو

 مث « ةرب نزو ريخلا نم هبلق يف ناكو هللا الا, هلا, ال : لاق نم رانلا نم جرخي مث « ةريعش
 . « ةرذ نري ام ريخلا نم هبلق يف ناكو هللا الار هلا, ال : لاق نم رانلا نم جرخي

¥ 



 اذار» : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو
 اذه : هل لاقيف هيلا, عفدي ىتح ينارصن وأ يدوهيب يت الا, نمؤم قبي مل ةمايقلا موي ناك
 . «رانلا نم ككاكف

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 هيلع رشنيف < « ةمايقلا موي قئالخلا سو ؤر ىلع يتمأ نم الجر صلختسي لجو زع هللا نار»
 كملظأ ؟ ًائيش اذه نم ركنتأ : لوقي مثرصبلا دم اهنم لجس لك ءالجس نيعستو ةعست
 ‹ لجرلا تهبيف ذ ؟ ةنسح وأ رذع كلأ : لوقيف . بر اي ال : لاق ؟ نوظفاحلا يتبتك

 ل كلع مط ل ةو ةسج ندع كلانا لب : لوفي بز اعا + لوقيف

 لوقيف . هلوسرو هدبع أدمحم نأو هللا الا هلا, ال نأ دهشأ : اهيف ةقاطب هل جرخيف
 عضوتف « ملظت ال كنا, : لاقيف تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام : لوقيف « هورضحا
 الو « ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف : لاق . ةفك يف ةقاطبلاو « ةفك يف تالجسلا
 . « لجو زع هللا مسا عم ءيش لقثي

 نأ ول متيأرأ :.لاقف ةفرع موي مهئاكبو سانلا حيبست ىلا ضايع نب ليضفلا رظنو

 ةرفغملا هللاو : لاقف ال : ليقف ؟ مهدري ناكأ . "”ًقناد هنولأسي لجر ىلا اوراص ءالؤه

 . ! قنادب مهل لجر ةباجا, نم نوهأ لجو زع هللا دنع

 لزأ ملف < . رطملا ةديدش ةملظم ةليل ىف فاوطلا يل الخ : لاق مهدأ نب ميعاربا, نعو
 ينمصعت نأ كلأسأ ينا, مهللا : تلقف . ءامسلا ىلا يدي تعفر مث < «رحسلا ىلا فوطأ
 ينلأسي يقلخ لكو « ةمصعلا يللأست تنأ : ءاوهلا ىف لوقي لئاق اذإف . هرکت ام عيمج نع
 ؟ لضفتأ نم ىلعف كتمصع اذإف . ةمصعلا

 هتمحر ةعسو ىلاعت هللا مركب انرشبت « ءاجرلا باتك يف هانركذ ام عم ثيداحألا هذهف

 وه اب انيلع لضفتي نأو « هقحتسن امب انلماعي ال نأ هناحبس هللا نم وجرن نحنو . هدوجو

 هارت عت لك نوبي ا يتلا ا نم لجو زع هللا رفغتسن نحنو . هلهأ
 « همرك ىلا عفشتسن همركبف « هردكي ام هطلاخ مث « هاندصق لمعو ملع لکو « سانلل

 . بيجم بيرق هنا, « هدوج نم لأسن هدوجبو

 يغبني اکو « ىضريو انبر بحي امك هيف ًاكرابم ًابيط ًاريثك ًادمح نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ر . لجو زع ههجو ميركل
 . اريثك الست ملسو هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 مهردلا سدس : قئادلا )١(



 رشانلا ةمدقم
5 

 هزة ونوس سال رع معقل لكل جس سس وتم عضل امم ناهد دمحأ دمحم خيشلا ةمدقم

DENRA ااا نم وقل لا را a فلؤملا ةمدقم
 هي 

 ا م ل اا وم تادابعلا عير : باتكلا نم لوألا عبرلا ١

 هلضفو ملعلا باتك
 1 ا

 E A ا لا ا م و ةضيرف ملعلا بلط

 ا و ل افا وق امم وجم ال نا ا بلقلا لاوحأ ملع

 ER م ا نت aa ةمومذمو ةدومح ىلا مولعلا ميسقت

 ا RE Ee ا هملع هعفني مل ملاع

 ملعتملاو ملعملا بادا يف باب
U 

ET 

 و افا توا و فا بسسس ةرخالا ءاملعو ءوسلا ءاملع نايبو ملعلا تافآ

 Ve موتا خم مم اال ا اہ قلعتي امو ةالصلاو اهرارسأو ةراهطلا باتك

 Aen رب وا همم دوجلاس مسلم لو وانا لم ةالصلا لئاضف

 ا و ا هام وقول مامات جاوب قف دا ع ةعمجلا مويو ةعمجلا ةالصب قلعتت بادآ

 TE تمس امم ESSA و ولا جيلا م سس اك لفاونلا ركذ

 E ما م م وما فاول انما ب ةثالث تاقوأ يف عوطتلا نع يهنلا

 11 ا م ا ا ا ا ابب قلعتي امو اهرارسأو ةاكزلا باتك

 Vs ا ب وا ل مالم ووو Se ةاكزلا يف ةنطابلا بادألا قئاقد

 ا ل را ا وساوس ستما ننقا قج ا .ةاكزلل ضباقلا بادآ

 2100000 ا EEE اہادآو اهلضفو عوطتلا ةقدص

 Tee eA ولاا ا حو هب قلعتي امو هتامهمو هرارسأو موصلا باتك

 ااا .e e موصلا ننس
 نا

 يسجل يدم رق قر ليك اك هول منا هنو اونو يسم للا وق باتو ل قو حو ا و هبادآو موصلا رارسأ نايب

 ا لا ا لو لا ور ب . هلئاضفو هرارسأو جحلا باتك

 ERS AS بكس رك وتلا نا م جحلا رارسأ ىلا ةراشإلاو ةنطابلا بادآلا

 Gela 9-13 هلضف ركذو ميركلا نارقلا ةوالت بادا باتك

 E الاف اللا مل ىف و صامل خف طا نو ظن م ال ةوالتلا بادا



E تاداعلا عبر : باتكلا نم يناثلا عبرلا ١ 
 e ES ةفايضلاو هيلع عاتجالاو لكألا بادا يف باب
 . لكألا يف ةكراشملاو عاجالا ببسب بادآلا نم ديزي امف لصف
 e 8 ناوخإلا ىلا ماعطلا ميدقت تابحتسا

 ا ا هب قلعتي امو هبادآو حاكنلا باتك
 ea ويك لج و ع وحبل aL والو هاا هرافي STS حاكنلا تافا

 Sea a i EFE شاعملاو بسكلا بادا باتك
 ES AOS هيلع ثحلاو لالحلا بسكلا لضف
 O ةلماعملا يف ملظلا بانتجاو لدعلا

rR ERS دوي EK OE رع دج قف ER 

a EL E REE E EEO E N BE 8 

o E GLO EBRA O 

a EE LEE EE ASE e 

iD د UE E نه De E ERE 

NATE ETN SA ELO ENR 88ج # 

eحاولا اهب ع ده هي جول لف 7 ها ل وأ هاهي ده وبال اقم  

 بها هبل aE اهل هب دوج هج ها e e ع رو

 د ا راع داع EE هب E N هاهي هنرس اه #

 دلو ا E وف ونا ناي ريال هع كفا ف عاق و لقي 8

TYEE 8ا ا لل ا هاو لوم فحاول قارب  

Seeهلأ يع يل هب اهلل اه اهوا هب اره ف لي هده  

 جالا رد ول اه ا لاقل لا EEE ل قه حاط ها ع 8#

e ER Eهاو هير  OEا د دق اه أ  

 DENE E وفا اهو OE + اهدا ينفق o هب

sea Eg E ra E ب... . ةلماعملاب ناسحالا 

 TEE هترخآ معيو هصخب اف هنيد ىلع رجاتلا ةقفش
 Eh هوما يورو بقل مارحلاو لالحلا باتك
 ROT TECO TTT مارحلاو لالحلا تاجرد

 زي و ت اهب وف ره له رو حقا طوي او واع

 a pa و لل د اصر رة اإل زو r داو اقوا "فير اا تو اي: د9

ETE 14و دج هل هل  aEل هل  E 

1۷ 

1¥ 



 . . .لاؤسلاو ثحبلاو مارحلاو لالحلاب قلعتت لاوحأو رومأ
 E a وكلا خم ةيلاملا ملاظملا نع بئاتلا جو رخ ةيفيك

REO ONE E e ا ا ا 

E REC CECE ECELE 

 SESS SE وج AA ةملظلا لاهعلاو ءارمألا طلاخي نم لاوحأ

 ها ثلا o جبل هيدر كي رذعب ةملظلا ءارمألا ىلع لوخدلا

 ا ا EN ءارقفلا ىلع هقرفتل ًالام ناطلس كيلا ثعب اذا ايف ةلأسم

 ....قلخلا ةرشاعمو ةوخألاو ةبحصلا بادآ باتك

 Sas هتبحص راتخت نميف ةطو رشملا تافصلا نايب

EOL SEES ا ا ا a 

 هلا اقلاع هلأ ده هحلا#ب E ا لهي هبا لق دف ل واب

 ه1 O ولا مان وو ودل هكا ف هنن قوقحلا نم هيخأل ناسنالا ىلع ام نايب

 ار مارال مالا مم ا يح بن a ولخلل ةرشاعملا بادآ
 0 ا 1

 * كل ا وجا E اواو هاهم هاو فيا د هما هو

 N ESS a كلملاو راوجلاو محرلاو ملسملا قوقح يف باب

 211001010101010 محرلاو براقألا قوقح ىف باب

 هو طم اها تال عملا هيف درو ام ضعبو راكنإلا بتارم

 E هباداو هتاجرد طو رشو راكنإلا بتارم ناكرأ

 PEE ا 4 اورام هه دقت E قر راو إب وأ ع "قي وب a هت و

e aا ا ا  OE EREال يل  

 ال د لا EE ل ا

 E ون عباد E E E E هيا يق و يل و

 HER aE o ها هرقل اه اهل هو اقل نأ ما

aهينا ده داع دع هيت هدا ب قرت او فه هاو 2 1  

 e O E E اقم o دع اوي اه ول هوب E هنأ وي A وب يق

E OTاا ا  Eاكاد ياس ل سال  

 راق E نمو ضال ياو سل طوع فا ما لالا قبب قل وم هطورشو هبادآو بستحملا تافص

 O اج نهج TE اه فا اهب a وأ r AS 34 ع

 د جور تمام ب لا لل اور وجل ع ا ةماعلا تاركنملا

 نادر ل الر كوم نو قدح وف ba ATA A من عامسلا مكح

 ةوبنلا قالخأو ةشيعملا بادآ باب

 كم ون E ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم

ETA O O ص و وم دال E Rg a a نهي 

E E E e E هاا ذو اج اق ا 4 

EL E E اها E هك CR TT ده اج و 

ER RE CB EEE RE RTP RN E e a e 

ESE E ER KER EE a O اهي نق a e e او 

RR TE EDE Kar ee SEE رويل ree 

ER CCE E KE هل هبال O 



 اق e تاكلهملا عبر وهو : باتكلا نم ثلاثلا عبرلا
 0 Sa بلقلا بئاجع حرش باتك
 0 01 asas go هترطفب ىدهلا بلقلا لوبق
 اه ا ل و وا روب را لو او مطب فرخ ووو اما يس ولاول هبلقتو بلقلا
 ا ET بلقلا ضارمأ ةجلاعمو قلخلا بيذهتو سفنلا ةضاير باتك
 A O EN قلخلا ءوس مذو قلخلا نسح ةليضف
 VO نا ماو لا AERA ل طالب RS قالخألا بيذهت ىلا قيرطلا نايب
 ...lo هسفن بويع ناسنالا ةفرعم ىلا قيرطلا نايبو ةحصلا ىلا هدوعو بلقلا ضرم تامالع
 ا O E سوفنلا تاوهش يفةدئاف
 ON ل ا ملا ام قال بس ا قلخلا نسح تامالع.نايب
 SSE EES RAS شنلا لوأ ىف نايبصلا ةضاير
 a eee SASS ةضايرلا طورش
 Ele جرفلا ةوهشو . نطبلا ةوهش : نيتوهشلا رسك باتك
 ا ل ملا 11 E CO ناسللا تافا باتك
 aT مالكلا تافآ ركذ
 افا أ يع EE اهجالع ركذو ةبيغلا ىلع ةثعابلا بابسألا نايب
 بلقلاب ةبيغلا

NE e aaa AAS ea bee OSES 

 VY SSS ERS ةبيغلا ةرافكو ةبيغلا يف ةصخرملا راذعألا يف باب
 هكا ا ا ا TE ىلاعت هللا تافص نع مهاؤسو ماوعلا تافآ
 VVAN ee ESRAR Koka دسحلاو دقحلاو بضعلا مذ باتك

 A ea ASSES بضغلا جالع ركذو بضغلل ةجيهملا بابسألا نايب
 VAT لا RSE هو Eas RR aa SRE و واع لاف ظيغلا مظك
 معلا بولا يقدم و كتبوا يو Saas ف يطال ERs ملحلا
 VA E و الجم فرو نأ زا ارنوب يللا وحول ARS RS قفرلاو وفعلا
 ادة د ands و وول اا اا علم ف در اخ وب عش عروب A دسحلاو دقحلا يف باب
 VAR AES م ف ولما وام ما مح معو لاثمألاو نارقألا نيب دسحلا ةرثك
 OE SS لالا كار م ل ام SARE هيلو ولأ جاك ب دول طلو اوك هولا ايندلا مذ باب

 Eat Oo e SRS RAS دومحملاو اهنم مومذملاو ايندلا ةقيقح نايب

 ET كلذ وحنو ءاخسلاو ةعانقلا حدمو « هحدمو لاملا مذو < عمطلاو لخبلا مذ باب

 :ANOS EER ASRS LESS Gea a لاملا حدم نايب

 1111111 1111 1 1 ةينيدلا لاملا دئاوف
 VO ALLS ايو اف لكم لربط ف طم شمالا سايلاو ةعانقلا حدمو عمطلاو صرحلا مذ نایب



م ةعانقلا ةفص هب بستكت يذلا ءاودلاو عمطلاو صرحلا جالع نايب
 Sa ل ا م 

 ا ا ا لاملا دقف نمل ةعانقلا

 ل ا و ءايخسألا تاياكح

 ONG ECS ASA eS همذو لخبلا ىف لصف

 SSS لا ا ل ءالخبلا تاياكح نمو

 Se اس خخ وا سم ف ا وما ل هنايبو راثيإلا

 E و ااا قدام مكن ل ل م ءاخسلاو لخبلا دح

 TV r ا كلذ وحنو لومخلا ةليضفو [(هجالعو ءايرلاو هاجلا مذ باتك

 1 م سا O ايندلا انكر امه نيذللا لاملاو هاجلا

 YN و دعا ss Ra هاجلا بح جالع نايب

 5117 ال Rass سانلا مهئاضرإل ىلخلا رثكأ كاله

 ا و يلا جلل ول ا ا همذو هماسقأو هتقيقحو ءايرلا نايب

 TIA ل ور ام دو سعف مسموم ae ا ءايرلا تاجرد

 ASS ولك وو طا أمل بس جما لمنلا بيبد نم ىفخأ وه يذلا يفخلا ءايرلا نايب

 TIN EE و م ا خل طبحي ال امو ءايرلا نم لمعلا طبحي ام نايب

 ا سا فون ل متل ا ب a هيف بلقلا ةحلاعم ةقيرطو ءايرلا ءاود

 IEA ASRS و ل ا تاعاطلا راهظا, دصق يف ةصخرلا نايب

 ا 0001 ا ءايرلا نم ًافوخ تاعاطلا كرت

 TO E ا حصي ال امو قلخلا ةي ؤر ببسب دبعلا طاشن نم حصيام نايب

 1 ESL SEES E Re بجعلاو ربكلا مذ باتك

 دابعلاو ءاملعلا يف ربكلا ةفآ تاجرد
TOTES ose 

 1 وسم ماك اكو اناا ا ف يا ب عضاوتلا باستكاو ربكلا ةجلاعم نايب

 11 رووا سك هما سلا سنس هسا هيفا اوكا نب حل دج و ا أ بجعلا يف لصف

 E يوم مفصل ولالا دما ينك يت متمل امم اج م ا بجعلا جالع

 TEV ERS ل ومنا همام رأوا وا ع لو هتاجردو هماسقأو رورغلا باتك

 714 ل م ل الا a كو يحال او وال ا ملعلا لهأ رورغ

 TEES ابا ا او ما رولا لمعلاو دبعتلا بابرأ رورغ

 CEOS ENES SERS وك E aA ةفوصتملا رو رغ

 لاومألا بابرأ رو رغ
EV SESS Aaa aa 

 TOVE SN RE o ا قو بارلا ر

 Oe Sse اهناكرأو اهطو رش ركذو ةبوتلا باتك

 A قيام ب عكف هاف فاطم ملأ امال را هاو امام انا ماا ب يم بونذلا ماسقأ نايب



 ايندلا ىف تائيسلاو تانسحلا ىلع ةرخالا يف تاجردلا عزوت ةيفيك
 E ERT SEE SRSA 2.0.2.2222... . .بوتذلا نم رئاغصلا هب مظعت ام نايب
 كيو مو ندا ون اا راما دا حدف عل ةحيحصلا ةبوتلا طورش

 2120100 7 .اهماسقأو دك 5 نايب

e rE E ¥دول هلأ لت وص زو و اج يد  RTE ENEهامل  SN 

 SRS E موو نام يطول دو اك عما انج فوخلاو ءاجرلا باتك

 e elas امهنم بلاغلا نوكي نأ يغبني امو ءاجرلاو فوخلا ةليضف
 E r فرخلا هب بلجتسي ىذلا ءاودلا نايب

 VS NRE و اناا هاو روق ورك الردم او عل مالسلا مهيلع ةكئالملا فوخ ركذ

Saa RE ON ا ا SFY 

 ىو واو واو او و اواو ماو ده ده دو اه »ا ه»

 ه6. هاو. ها اواو ده هاو عاف اه اه #9”

 ê SU e و نوجا زون اهي هب روح اهو ENE ف

 ماو واو وار ادوادم د. د6. د.ار د عافدو ىف اه#

 ناري او واو ار هاو ده عاود دىواو ه4 دوام اقف

O #هلا و اه هيأ هه دوي ده هي و الإ 8 هج اه هب  

a e e a e a E e a EES 0 

snes“ ®يهاو و او و واو هاو اه هو اها  

 ع "ذل هب وبا أ اهلا E e e ده: قدا

a eاهم هج او الن خه  EESلعلام  nalsمه  

e هو اه ae ece ها e ذه 

nesواو دو د... د. اواو د. د. و اهداف  

 لا طب دل دو كو او »دو اه احبها ها ب ع نق قا

oa ol rهع اوكف هيا هولي م اه نه شي  

 ae ESSE ege SNS مالسلا مهيلع ءايبنألا فوخ ركذ
 a 0000د1-بدد ERS ملسو هيلع هللا ىلص انيبن فوخ ركذ
 A a عدو مهنع هللا يضر هباحصأ فوخ ركذ



 e SS RS Ra مهدعب نمو نيعباتلا فوخ ركذ

 E ا ا رمفلاو دهزلا باتك

 و ORE مست و عت ...«nnn .رققلا يف لوألا رطشلا

 اولا ل ا ىنغلا ىلع رقفلا ةليضف

 ه6 6م 6م 6م ه6 هاو هام او اه .اواقأو

 ة 5 6م مه دمام م اه مام م اوامام هاهو.

 ا م هم ADRESS للا طم وس هرقف ىف ريقفلا بادآ

 ءاطعلا لوبق ىف هبادآ نايب

 لاؤسلا يف رطضملا ريقفلا بادآو ةرورض ريغ نم لاؤسلا مي رحت نايب
E E EO RO CEE E OE 1 1 1 1 11 1 14110 نيلئاسلا لاوحأ نايب 

5 GL ةتليضفو دع لا ةقيقخ ناي 
 ه6 م 6 م د. ام دوام د. او اود. saan هماسقأو دهزلا تاجرد

 E TE 11111111 007 ةايحلا تايرورض نموه امف دهزلا ليضفت نايب

 دهزلا تامالع نايب

 N RODE O EL ETD o OE ELE فعاد افلا EE هلا ا نو ف دوت دع هلا a ERR يسوق ل يح

osmكل ىل ل ل 0 0 010 00 0 0  

 ا ا BOE LE اا هلام KOSTER عن ما ياا روبأ e هن دوو ل د قل قب تا و نإ اي

 0 O O لكوتلاو ديحوتلا باتك

 هيدي حش ادع اما واسم صمد وطمس د فق ها اظل Ra لس وتم نيلكوتملا لاهعأ نايب

 EE واط فتم م طب لامولا ةساطماو سل ىضرلاو سنألاو قوشلاو ةبحملا باتك

 ميركلا ههجو ىلا رظنلاو هناحبس هللا ةفرعم اهالعأو تاذللا ّلجأ نأ نايب

neonه6 6م 6م 6م دم ا.  

 ماهفأ روصق يف ببسلا نايبو بحلا يف سانلا توافتو ىلاعت هللا بحل ةيوقملا بابسألا نايب

 ا 0 ىلاعت هللا ةفرعم نع قلخلا

 ا و ىلاعت هللا ىلا قوشلا ىنعم نايب

 ىلاعت هلل دبعلا ةبحم تامالع نايبو اهانعمو دبعلل ىلاعت هللا ةبحم نايب

 Ta جرا ومان ىضرلا ضقاني ال ءاعدلا نأ يف لصف

 اكو تما او OTS EARS جلو ينل نع قدصلاو صالخإلاو ةينلا ف نایب

 ل EET AAR EE o a قارس جت اهتقيقحو ةينلا

 ه0 HENE SE re هي اواو E a ع

 SN SSE RAE لجو زع هللا ءاضقب ىضرلاو للاب سنألا ىنعم نایب

 همم وك م وم طا و ا حم ىوهلا فلاخي اوف ىضرلا روصتيو لصف

 ه6 65 ها مه اه د. اهاو هاو اة اهو اة اواوأاو

 هيدا هولا اه هي عاقب ل ااه عن” و ا

 ه6 هاما. ده هاف ام ا.ا. اواو



 وفا وو و وجم ETC ةطراشملا : لوألا ماقملا
 Elaske زج وسد وهموم هيو حال جاو جو ادم ةبقارملا : يناثلا ماقملا'

 اا 0 لمعلا دعب ةبساحملا : ثلاثلا ماقملا
 PVE EROS موب ناو لا سقما اهريصقت ىلع سفنلا ةبقاعم : عبارلا ماقملا
 مال بوب موت م ككل نيب اهو اقع Saa ةدهاجملا : سماخلا ماقملا
 1 ا ا و ا ا وا ا هود قولا اهخيبوتو سفنلا ةبتاعم ىف : سداسلا ماقملا
 ماا Sie ASSES ركفتلا باب
 1 م CCT TEE AA هترمثو ركفلا يراجم نایب
 TAR Ses SARS Te RES eê هئالآو هللا يف ركفتلا

 FATS Raa E Ss TEE هب قلعتي امو هدعب امو توملا ركذ

 AE E AER ب و م مر جراسا هلا طق E توملا ركذ لضف ىف ءاج ام باب
 الا ا SEERA DAES لمألا لوط يف سانلا توافت
 ممل ا وا م وا سر SSSR هدنع لاوحألا نم بحتسي امو توملا ةدش ركذ
 مرق ان أت Ee sa ع تاو ما محق مم هروب اج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو ركذ باب
 Vs seas RES هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةافو
 RASS كو ا ارك Sessa هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةافو
 ااا 11 هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةافو

 ٤
 ا 0 ل EEE BREE هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةافو ۰

 TVET Ss مهريغو ةباحصلا نم مهتوم دنع ةعامج نع تلقن تاملك ركذ
 ا O توملا ةقيقح
 OAs اوبل وح يامل فرش ب قلاب اانا دي وو مم رو ماو Sg ربقلا ركذ
 م رانلا وأ ةنجلا ىف رارقتسالا نيح ىلا روصلا ةخفن تقو نم تيملا لاوحأ
 CT ا E ERLE اهنم هللا انذاعأ منهج ركذ
 4 ا مل د اا ارو 16 دق هتنس ميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحم
 Cosson هلضف نم ميظعلا هللا لآسن « ةنجلا ةفص ركذ
 n او ابا وا EE ىلاعت هللا ةمحر ةعس يف باب
 عاقل حو وسجل لام taha ل وما وطلال د عيوب ISAS سرهفلا


